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CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

 

Art.1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iasi este unitate sanitara cu paturi, 

de utilitate publica, cu personalitate juridică, care asigură asistenţă medicală de urgenţă, 

preventivă, curativă, desfăşoară activitate de învăţământ  şi cercetare ştiinţifică medicală şi 

de educaţie medicală continuă. 

Art.2 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă„Sf. Spiridon” Iasi dispune de o structură complexă 

de specialităţi, dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat. 

Art.3 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Spiridon” Iasi este in subordinea Ministerului 

Sanatatii şi în exercitarea atribuţiilor sale, colaborează cu organe ale administraţiei publice 

locale, Casa de Asigurari de Sanatate Iasi şi alte organe interesate în ocrotirea sănătăţii 

populaţiei.  

Art.4. Spitalul Clinic Judeţean de urgenţă „Sf.Spiridon” Iasi este o  instituţie publică finanţată 

din venituri proprii şi fonduri de la Bugetul de Stat si funcţionează pe principiul autonomiei 

financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile 

medicale prestate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate şi din 

alte surse, conform legii. Acesta monitorizează lunar execuţia bugetară, urmărind realizarea 

veniturilor şi efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat.  

Spitalul primeşte sume de la bugetul de stat şi de la bugetul local, care vor fi utilizate numai 

pentru destinaţiile pentru care au fost alocate.  

Art.5. Regulamentul Intern, denumit in continuare «Regulamentul» se aplică tuturor 

angajaţilor din spital, indiferent de durata contractului de munca.               

          Prevederile prezentului Regulament vor fi respectate in mod obligatoriu si de catre : 

 a) cadrele didactice care desfăşoară activitate integrată în spital, care pe lângă 

obligaţiile pe care le au pe linie de învăţământ sunt obligate să respecte si regulile din 

prezentul regulament şi să participe la solicitările conducerii spitalului, în vederea desfăşurării 

activităţilor medicale la standarde superioare ; 

b) personalul încadrat într-o altă unitate (delegat sau detasat in spital), voluntari,  

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

specializare in cadrul Spitalului clinic judetean de urgenta “ Sf.Spiridon”  Iasi. 

c) personalul care lucreaza in alta unitate sanitara sau nu si care efectueaza numai 

garzi in Spitalul clinic judetean de urgenta “ Sf.Spiridon”  Iasi;  
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             d) angajatii firmelor care presteaza  diverse servicii în incinta unităţii au obligaţia de a 

respecta Regulamentul  intern în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele 

încheiate între părţi (curăţenia spitalului,comportamentul păstrarea liniştii şi păstrarea 

integrităţii bunurilor cu care intră în contact).  

 e) medicii rezidenti aflati in unitate pe perioada de pregatire in rezidentiat ;   

 f) elevii si studentii care fac practica profesionala.  

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

regulament se aplică în mod corespunzător oricăror altor persoane care desfasoara  orice 

alte  activităţi pe timpul prezenţei acestora în unitate. 

Prezentul Regulament intern a fost intocmit in baza actelor normative in vigoare.  

Art. 7. Modificarea prezentului Regulament Intern se poate face de catre conducerea unitatii 

ori de cate ori se impune, dupa consultarea sindicatului. Regulamentul Intern se va  afişa la 

sediul unităţii şi  va fi adus la cunostinta tuturor salariaţilor pe bază de semnatură.  

 
CAPITOLUL II  

CONDUCEREA SPITALULUI  
  
Art. 8 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta « Sf. Spiridon » Iasi este condus de manager. 

Art. 9 In cadrul spitalului functioneaza un comitet director format din : 

a) Manager 

b) Director medical 

c) Director financiar-contabil 

d) Director de ingrijiri. 

Art.10 In cadrul spitalului functioneaza : 

a)  Consiliul de Administraţie 

b) Consiliul etic  

c) Consiliul medical  

Consiliul de Administraţie care are rolul de a dezbate principalele probleme de 

strategie, de organizare  şi funcţionare a spitalului  este format din : 

3 reprezentanţi ai D.S.P. 

1 reprezentant al Consiliului Local  

1 reprezentant al UMF 

1 reprezentant al Colegiului medicilor ( fără drept de vot) 

1 reprezentant al OAMGMAMR ( fără drept de vot) 

           1 reprezentant al sindicatului reprezentativ(SANITAS) ( fără drept de vot) 
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 CAPITOLUL III 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE SPITALULUI- IN CALITATE DE ANGAJATOR- 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE SALARIATILOR  

 

Art. 11  Angajatorul are urmatoarele drepturi : 

a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii ; 

b)sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; 

c)sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariati, sub rezerva legalitatii lor; 

d)sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; 

e)sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, 

potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.  

 Art 12  Angajatorului ii revin urmatoarele obligatii : 

a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc 

desfasurarea relatiilor de munca ; 

b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea 

normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca ; 

c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractele individuale de 

munca si din contractul colectiv de munca aplicabil; 

d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu exceptia 

informatiilor sensibile sau secrete, care prin divulgare, sunt de natura sa prejudiciaze 

activitatea unitatii ; 

e) sa se consulte cu organizatiile sindicale reprezentative in privinta deciziilor susceptibile sa 

afecteze substantial drepturile si interesele acestora ; 

f) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile 

prevazute de lege ; 

g) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, 

respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in 

meserie, in specialitate ; 

h) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor. 

i) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa 

vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii ;   

 Art 13  Salariatii au,  in principal,  urmatoarele drepturi : 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;   
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b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal; 

c) dreptul la concediu de odihna anual; 

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament; 

e) dreptul la demnitate in munca; 

f) dreptul la securitate si sanatate in munca; 

g) dreptul la acces la formarea profesionala; 

h)  dreptul la informare si consultare; 

i)    dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului 

de munca; 

j)    dreptul la protectie in caz de concediere; 

k)    dreptul la negociere colectiva si individuala; 

l)     dreptul de a participa la actiuni colective; 

m)   dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat . 

Art 14. 1)Salariatii au, in principal,  urmatoarele obligatii : 

a)obligatia de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului; sa execute la timp si in 

bune conditii atributiile de serviciu specificate in fisa postului precum si a celorlalte sarcini ce 

decurg din functia sau postul ocupat potrivit legii; 

b) sa se prezinte la serviciu punctual si in conditii apte de munca; 

c) sa nu paraseasca locul de munca in timpul programului; 

d) sa aiba un comportament civilizat in cadrul colectivului de munca astfel incat problemele 

ivite care nu au nici o legatura cu atributiile de serviciu sa fie rezolvate dupa orele de 

program si in afara unitatii; 

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

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

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

acestuia.Toti salariaţii spitalului vor acţiona într-un climat de linişte care să asigure confort 

psihic pacienţilor, evitând pe cât posibil orice disconfort fonic. Atât medicii cât şi personalul 

cu pregătire medie şi auxiliară se vor comporta cu pacienţii şi aparţinătorii acestora într-o 

manieră care sa excludă orice posibilitate de interpretare din partea acestora că se doreşte 

sau se urmăreşte o remunerare a actului medical şi de ingrijire alta decât cea prevazută de 

actele normative în vigoare respectiv decât salariul obţinut pe statul de plată.   

f) obligatia de a respecta disciplina muncii; obligatia de a respecta prevederile cuprinse in 

contractul individual de munca, respectiv obligatia de a respecta prevederile prezentului 

regulament; 
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g) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii la locul de munca; 

h) obligatia de a respecta secretul de serviciu , in sensul art.  26 Codul muncii; 

i) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; 

j)obligatia de a utiliza judicios baza materiala, aparatura, medicamentele,etc.; 

k) sa vegheze la mentinerea integritatii patrimoniului spitalului; 

l)sa raspunda la chemarea conducerii unitatii atunci cand este necesara prezenta sa la locul 

de munca; 

m) obligatia de a incunostiinta seful ierarhic superior , de indata ce a luat la cunostiinta de 

existenta unor nereguli , abateri, sustrageri, etc., ivite la locul de munca; 

n) obligatia de a nu parasi locul de munca pana la sosirea schimbului la locul de munca unde 

se lucreaza in ture; in caz de neprezentare a schimbului, persoana incadrata in munca este 

obligata sa anunte seful ierarhic pentru a  lua masurile necesare; 

o)  respectarea circuitelor si regulilor de acces si circulatie  auto  in unitate, purtarea 

ecusonului in timpul serviciului si a echipamentului de protectie; 

p) comportarea corecta in cadrul relatiilor de serviciu, promovarea raporturilor de intrajutorare 

intre membrii colectivului de lucru si combaterea oricaror manifestari necorespunzatoare; 

r) mentinerea ordinii si curateniei la locul de munca;  

s)respectarea interdictiei de a fuma ; 

ş)respectarea interdicţiei de a introduce şi consuma băuturi alcoolice în timpul programului 

de lucru - sa nu consume alcool in timpul serviciului sau sa se prezinte sub influenta 

alcoolului la locul de munca ; 

t)sa execute dispozitiile si instructiunile date de sefii locului de munca sau de conducerea 

unitatii;  

ţ) sa respecte prevederile legale cu privire la acordarea asistentei medicale, la 

supravegherea bolnavilor si tratarea urgentelor medico-chirurgicale ; 

u) salariaţii care intră în contact cu publicul să aibă faţă de acesta o atitudine civilizată şi să 

rezolve problemele acestora corect, operativ şi cu respectarea legislaţiei; 

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

x) obligatia personalului sanitar de a respecta Regulamentul privind timpul de munca, 

organizare si efectuarea garzilor in unitatile sanitare; 

z) salariatii au obligatia de a respecta prevederile Codului de Conduita 

 2) Salariatii sunt obligati sa pastreze secretul de serviciu sub sanctiunea raspunderii pentru 

infractiunea de divulgare a secretului de serviciu prevazuta de art.196 Cod penal. 
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 3) Secretul profesional de care salariatul ia cunostiinta in derularea contractului individual de 

munca si, implicit, in exercitarea atributiilor de serviciu poate fi divulgat in interiorul sau in 

afara spitalului doar cu acordul expres si prealabil al angajatorului. 

4) Salariatii au obligatia de a apara cu loialitate prestigiul unitatii in care isi desfasoara 

activitatea precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii 

imaginii sau intereselor legale ale acesteia.  

 

 

CAPITOLUL IV 

REGULI PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA IN CADRUL SPITALULUI  

 

Art.15(1) In conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 – a securitatii si sanatatii in 

munca, cu completarile ulterioare, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi 

sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. 

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

responsabilităţile sale în acest domeniu. 

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

principiului responsabilităţii angajatorului. 

Art.16 (1) În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare 

pentru: 

a)asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; 

b)prevenirea riscurilor profesionale; 

c)informarea şi instruirea lucrătorilor; 

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

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

seama de modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente. 

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

următoarelor principii generale de prevenire: 

a)evitarea riscurilor; 

b)evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

c)combaterea riscurilor la sursă; 

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

alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea 
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reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora 

asupra sănătăţii; 

e)adaptarea la progresul tehnic; 

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

puţin periculos; 

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

muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă; 

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

individuală; 

i)furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor. 

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

activităţilor din unitate, angajatorul are obligaţia: 

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

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

locurilor de muncă; 

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

şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăţirea 

nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul 

activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice; 

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

muncă, atunci când îi încredinţează sarcini; 

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

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

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

muncă; 

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

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

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

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

următoarele obligaţii: 

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

în muncă, luând în considerare natura activităţilor; 

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

profesionale, luând în considerare natura activităţilor; 
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c)să se informeze reciproc despre riscurile profesionale; 

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

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

situaţie obligaţii financiare pentru lucrători. 

Art.17 De asemenea, angajatorul mai are următoarele obligaţii: 

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

muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice; 

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

echipamentului de protecţie care trebuie utilizat; 

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

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

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

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

rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi. 

Art. 18 În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru 

prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele 

obligaţii: 

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

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

legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie 

eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor; 

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

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

corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii; 

c)să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în 

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

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

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate; 

e)să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul Legii nr. 319/2006 pentru completarea şi/sau 

aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile 

activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor; 

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

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

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi; 



 12 

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

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

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

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

protecţie necesare; 

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

specifică; 

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

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

asigure controlul medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării; 

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

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

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

substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice; 

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

controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor; 

n)să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de 

control şi al cercetării evenimentelor; 

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

efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor; 

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

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

viaţa accidentaţilor şi a altor persoane; 

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

r)să asigure echipamente individuale de protecţie; 

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

pierderii calităţilor de protecţie. 

Art.19 (1) Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare salariat să primească o 

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

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

a)la angajare; 

b)la schimbarea locului de muncă sau la transfer; 

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

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

e)la executarea unor lucrări speciale. 

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

a)adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri; 

b)periodică şi ori de câte ori este necesar. 

(3)Angajatorul se va asigura că salariatii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care 

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

legate de securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor. 

(4)Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă au dreptul la instruire corespunzătoare. 

Art.16 Fiecare salariat trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi 

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

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

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

muncă. 

Art.20 (1) Salariatii au urmatoarele obligatii: 

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

transport şi alte mijloace de producţie; 

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

înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

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

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

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

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

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

lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

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

suferite de propria persoană; 

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

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

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

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

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

sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 
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h)să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

i)să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 

k)să adopte o conduită civilizată, politicoasă, cu folosirea în orice situatie a formulelor si 

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

l)să asigure realizarea actului medical la nivelul sectiillor  intr-un climat de liniste care sa 

creeze confort psihic pacientilor, evitandu-se orice disconfort fonic (ton ridicat, folosirea de 

incaltamite neadecvata, zgomote produse de aparate medicale sau alte utilaje etc.), in 

special in perioadele destinate odihnei bolnavilor internati; 

m) să aiba un comportament in relatiile cu pacientii si apartinatorii acestora intr-o maniera 

care sa excluda orice posibilitate de interpretare din partea acestora ca se doreste sau se 

urmareste o remunerare a actului medical si de ingrijire, alta decat cea prevazuta de actele 

normative in vigoare; 

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

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

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

Art. 22 In cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi functioneaza 

Comitetul de securitate si sanatate in munca, conform prevederilor legale in vigoare. 

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

vedere al disciplinei la locul de munca, are obligatii sporite,  reglementate prin Codul de 

conduita, precum si dispozitiile legale speciale privind  exercitarea profesiei de catre 

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

acesteia aprobate de Ministerul Sanatatii prin Ordinul nr. 386/2004, Legea nr.95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatatii – Titlul XII - Exercitarea profesiei de medic, organizarea si 

functionarea Colegiului Medicilor din Romania, Titlul XIII - Exercitarea profesiei de medic 

dentist, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania,Titlul XIV – 

Exercitarea profesiei de farmacist, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din 

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

profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea 

Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, 

etc.): 

Art.24 Prezentul capitol se completeaza cu actele normative in vigoare, in materie.  
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CAPITOLUL V 

TIMPUL DE MUNCA PRECUM SI ORGANIZAREA SI EFECTUAREA GARZILOR IN 

SPITAL 

 

Art.25 (1) Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru 

indeplinirea sarcinilor de munca. 

(2) Activitatea salariatilor este consemnată zilnic în condicile de prezenţă pe secţii şi 

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

programului. 

(3) Condicile de prezenţă sunt verificate zilnic de medicul şef, care are obligaţia de a 

confirma prin semnătură, concordanţa prezenţei din secţie cu cea din condica de prezenta.  

Art.26 (1)  Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi;   

(2) La locurile de muncă cu activitate specifică se pot stabili forme speciale de organizare a 

activităţii (exemplu program de 12/24). 

(3) Locurile de munca si categoriile de personal pentru care durata normala a timpului de 

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

şi Ordinul ministrului sănătăţii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul 

de muncă în unităţile sanitare.  

Art. 27 (1)  Programul de lucru, inclusiv gărzile, se stabilesc de conducerea unităţii, 

respectandu-se legislaţia în vigoare. 

(2) Prin acest regulament intern, se stabileşte următorul program: 

a) Medicii care lucrează în secţiile sau compartimentele cu paturi ( medici de retea şi cadrele 

didactice cu integrare clinica) asigură activitatea în cadrul timpului de muncă de 7 ore în 

medie pe zi, în program continuu sau divizat astfel:  

  - activitate curentă de 6 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare;  

    - 20 de ore de gardă lunar in medie ( o ora pentru fiecare zi lucratoare);      

(3) Pentru sectiile in care se organizeaza contravizita  aceasta se face prin diminuarea 

corespunzătoare a activităţii curente de 6 ore în cursul dimineţii, fără ca activitatea curentă în 

cursul dimineţii în zilele lucrătoare să fie mai mică de 5 ore zilnic.  

(4) Contravizita se asigură zilnic, prin rotaţie după amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa, în 

zilele de repaus săptămanal şi sărbători legale. 

(5) Orele de contravizită se efectuează în funcţie de numărul de zile lucrătoare din lună, 

astfel: 
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-în lunile cu 20 zile lucrătoare, numărul de ore de contravizită trebuie să fie de 20; 

-în lunile cu 21 zile lucrătoare, numărul de ore de contravizită trebuie să fie de 21; 

-în lunile cu 22 zile lucrătoare, numărul de ore de contravizită trebuie să fie de 22; 

-în lunile cu 23 zile lucrătoare, numărul de ore de contravizită trebuie să fie de 24.  

(6) Obligatia de garda (pentru  medicii din sectiile cu paturi care sint cuprinsi in graficul  de 

garzi) este in medie 20  ore  lunar (20–23 ore de gardă lunar în funcţie de numărul de zile 

lucrătoare din luna ). 

Personalul didactic  integrat prestează integral obligaţiile de serviciu ale personalului medical 

încadrat cu normă întreagă, prin activitate curentă dimineaţa, contravizită (unde este cazul) şi 

gărzi. 

Art.28 (1) Personalul didactic din invatamantul superior medical si farmaceutic care 

desfasoara activitate integrata prin cumul de functii, in baza unui contract cu jumatate de 

norma, in unitati sanitare unde functioneaza catedra sau disciplina didactica presteaza 

aceleasi obligatii de serviciu ca si personalul medical si farmaceutic incadrat cu norma 

intreaga.  

(2) In cadrul prestatiei integrate, personalul prevazut la alin.(1) asigura activitate curenta in 

cursul diminetii, garzi si contravizita (unde este cazul) pe langa atributiile functiei didactice, 

primind din partea unitatii sanitare drepturile salariale aferente contractului individual de 

munca prin cumul de functii cu jumatate de norma.  

(3) Integrarea clinica, prin cumul de functii cu jumatate de norma, a medicilor si farmacistilor 

in spital  se stabileste de catre comitetul director, in limita posturilor normate si a necesarului 

de servicii medicale si universitare. 

Art.29 (1) Medicii de specialitate încadraţi în spital vor desfăşura activitate în sistem integrat, 

spital -ambulatoriul integrat, în cadrul programului normal de lucru, asigurând asistenţa 

medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi şi ambulatorie. Activitatea 

integrată se poate desfăşura zilnic, săptămânal sau lunar, în conformitate cu modul de 

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

vederea creşterii accesibilităţii pacientului la servicii medicale corespunzătoare şi a asigurării 

continuităţii în acordarea îngrijirilor de sănătate. Programul astfel stabilit va fi comunicat casei 

de asigurări de sănătate cu care spitalul are contract. 

 (2) În vederea creşterii accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale ambulatorii de 

specialitate, activitatea ambulatoriului integrat al spitalului se va desfăşura, de regulă, în 

două ture, de către toţi medicii, prin rotaţie. Programarea nominală a medicilor din secţiile de 
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specialitate pe parcursul unei zile, săptămâni, luni, în funcţie de organizarea activităţii, este 

propusă de şeful secţiei, avizată de directorul medical şi aprobată de managerul spitalului. 

 Serviciile medicale ambulatorii vor fi înregistrate şi raportate distinct.  

Programul de lucru al personalului  ( ora de incepere şi ora de terminare a programului zilnic 

pentru fiecare loc de muncă şi categorie de personal) se stabilesc  anual (sau ori de cîte ori 

se impun modificări) la propunerea şefului sectiei/ compartimentului/ laboratorului cu avizul 

directorului medical sau a directorului de ingrijiri dupa caz, se aprobă de managerul spitalului  

şi se comunică salariaţilor. ( anexa la regulament)  

Personal superior de specialitate din cabinete de consultaţii  laboratoare şi farmacie 

 

Radiologie:  08,00 - 14,00 - tura I 

         14,00 – 20,00 - tura II  

          garda – 20,00 – 8,00   

Laborator medicină nucleară : 08,00 – 14,00 

Laborator de analize:  07,00 - 14,00 – tura I 

   14,00,- 21,00 – tura II 

 garda – 21,00 – 7,00 

Laborator explorări funcţionale:  08,00 - 15,00 

Cabinete din Ambulatoriul integrat:  07,00 - 14,00 - tura I 

                                                                                  13,00 – 20,00 - tura II 

             Farmacii:  7,00 – 14,00 – tura I 

                            13,00 – 20,00  - tura II 

 

 Programul   de lucru  pentru asistentii medicali din secţiile cu paturi : 

Activitatea se desfăşoară fără întrerupere - 3 ture -  cu un  program de 8 ore zilnic. 

În raport cu necesităţile asistenţei medicale,  programul asistentilor medicali poate fi în ture 

de 8 ore lucrat cu 16 ore libere sau 12 ore lucrat  cu 24 de ore libere. 

Orele de incepere si terminare a programului sunt: 

7,00   -  15,00 = tura I 

15,00 -   23,00 = tura II 

23,00 –  7,00   = tura III 

 Asistentii medicali din Sectia clinica ATI si UTS lucreaza in program 8/16 sau 12/24 
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Personal mediu şi auxiliar din compartimentele fără paturi  

                

laboratoare (analize medicale):  - personal mediu      -  07,00 - 14,00 – tura I 

                                                                         - 14,00 – 21,00 – tura II 

            - personal auxiliar -  07,00 - 14,00 

laborator radiologie: - personal mediu   -   07,00 - 13,00 - tura I 

                                                    -  13,00 –19,00 - tura II 

                                                    -  19,00 –   7,00 - tura III 

                     - personal auxiliar  - 7,00 – 13,00  

laborator medicină nucleară : 07,00 – 13,00 (medicii si asistentii medicali) 

                                               13,00  -19, 00 ( asistentii medicali) 

cabinete consultaţii:   07,00 - 15,00 - tura I 

                       12,00 – 20,00 - tura II 

farmacie:                  - personal mediu     - 07,00 - 15,00 tura I 

                                                                - 12,00 – 20,00 tura II 

                    - personal auxiliar  – 7,00 – 15,00 

 

Programul pentru personalul auxiliar sanitar în secţii cu paturi : 

Activitatea se desfăşoară fără întrerupere - 3 ture -  cu un  program de 8 ore zilnic. 

În raport cu necesităţile asistenţei medicale,  programul asistentilor medicali poate fi în ture 

de 8 ore lucrat cu 16 ore libere sau 12 ore lucrat  cu 24 de ore libere. 

Orele de incepere si terminare a programului  pentru infirmiere, ingrijitoare si brancardieri 

sunt: 

  6,00   -  14,00 = turaI 

14,00 – 22,00 = tura II 

 22,00 -  6,00 =   tura III 

Personalul auxiliar sanitar din ambulator : 

Ingrijitoare:                       6,00   -  14,00 = tura I 

                             12,00 – 20,00 = tura II 

Unitatea de Primire a Urgenţelor –SMURD :       

Medici    7,00-14,00; 14,00-21,00   si garda 21,00-7,00   

Asistenţi medicali  7,00-15,00; 15,00-23,00; 23,00-7,00  
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 Asistenti medicali          12 ore (24 liber) - pentru ambulanta si elicopter 

 Personal auxiliar   7,00-15,00; 15,00-23,00; 23,00-7,00  

 La  solicitarea medicului şef, avizată de directorul medical,  cu acordul managerului  si 

aprobarea Ministerului Sănătăţii poate fi  modificat modul de organizare  a timpului de muncă 

si a gărzilor   pentru UPU SMURD . Programul de lucru al personalului UPU-SMURD punct 

de lucru Tg. Frumos: medici, asistenti medicali, personal auxiliar:12/24 iar registratorii 

medicali lucreaza in 2 ture: 7.00-15.00 si 14.00.-22.00  

Personalul tehnic, economic şi administrativ :  

T.E.S.A. :   8,00 – 16,00 

Muncitori : 7,00 – 15,00 sau 3 ture ( in program 8 ore lucrat cu 16 ore liber sau 12 ore lucrat 

cu 24 ore liber ) conform specificului locului de munca (centrala termica, electricieni, 

instalatori sanitari, centrala telefonica , statia de O2) 

Bloc Alimentar:  6,00 –20,00       Agent D.D.D.:  7,00  - 15,00      

Art.30 (1) Continuitatea asistenţei medicale se asigură prin serviciul de gardă. 

(2) Garda se instituie în unităţile cu paturi pentru continuitatea asistenţei medicale între ora 

de terminare a programului stabilit pentru activitatea curentă a medicilor din cursul dimineţii şi 

ora de începere a programului de dimineaţă din ziua următoare. În zilele de repaus  

săptămânal, zilele de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit reglementărilor 

legale, nu se lucrează, garda începe de dimineaţă şi durează 24 de ore.  

(3) Linia de gardă în specialităţile paraclinice se organizează între ora de terminare a 

programului medicilor încadraţi în aceste locuri de muncă şi ora de începere a programului 

din ziua următoare.  

(4) Se poate organiza linie de gardă într-o specialitate clinică, dacă în secţiile sau 

compartimentele cu paturi, precum şi în ambulatoriul de specialitate al spitalului sunt 

încadraţi cel puţin 4 medici în specialitatea respectivă. Această prevedere nu se aplică liniilor 

de gardă organizate în specialitatea ATI.  

(5) Asigurarea asistentei medicale de specialitate in afara programului normal de lucru in 

specialiatea anatomie patologica se asigura prin chemarea medicilor de la domiciliu. 

(6) Pentru spitalele care au aprobate structuri de primire urgente – unitati de primire urgente 

– se pot organiza linii de garda pentru medicina de urgenta intre ora de terminare a 

programului medicilor incadrati in aceste locuri de munca si ora de incepere a programului 

din ziua urmatoare. Aceste linii de garda nu se includ in numarul liniilor de garda determinat 

in functie de numarul de paturi. 
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(7) În echipa de gardă a unei unităţi sanitare cu paturi, în liniile de gardă organizate pe 

specialităţi, în afară de medicii încadraţi în unitatea respectivă, pot fi incluşi şi medic i din 

afara unităţii care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii în specialitatea stabilită 

pentru linia de gardă şi care îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare în care nu sunt 

organizate linii de gardă în acea specialitate.  Includerea acestor medici în echipa de gardă a 

unităţii se face cu avizul şefului de secţie şi cu aprobarea conducătorului unităţii sanitare în 

care este organizată garda şi cu acordul unităţii sanitare unde are norma de bază. 

(8) Medicii din afara unitatii care sunt inclusi in linia de garda vor putea desfasura aceasta 

activitate in afara programului de la norma de baza.  

(9) Medicii care nu au contract individual de munca cu unitatea si care desfasoara activitate 

numai in linia de garda vor incheia un contract individual de munca cu timp partial pentru 

activitate prestata in linia de garda si vor beneficia numai de drepturile aferente activitatii 

prestate in linia de garda stabilite conform legislatiei in vigoare.  

(10) Medicii rezidenţi în perioada de pregătire în specialitate vor fi incluşi obligatoriu în linia 

de gardă, în unitatea sanitară în care efectuează stagiul de pregătire, dublând medicul de 

gardă şi efectuând garda în cadrul numărului de ore de gardă obligator iu, respectiv 20 de 

ore.  

(11) Medicii rezidenţi, începând cu anul III de rezidenţiat, pot fi incluşi în linia de gardă, pe 

specialităţi, la aprecierea şi pe răspunderea medicului şef de secţie, numai în situaţia în care 

în spital sunt organizate două linii de gardă în aceeaşi specialitate, efectuând atât obligaţia 

de 20 de ore de gardă, cât şi gărzi în afara programului normal de lucru.  

(12) Medicii rezidenti pot exercita activitati medicale in domeniul specialitatii de confirmare cu 

respectarea limitelor de competenta corespunzatoare nivelului de formare al anului de 

pregatire in care se afla. Depasirea limitelor de competenta se sanctioneaza conform legii.  

(13) Incepand cu anul III de pregatire in specialitate, medicii rezidenti pot fi inclusi in linia de 

garda efectuata numai in specialitatea in care au fost confirmati ca medici rezidenti, cu 

exceptia liniei I de garda si in afara programului normal de lucru. Activitatea rezidentilor 

inclusi in linia de garda se desfasoara pe raspunderea si sub supravegherea medicului titular 

de garda.  

(14) Incepand cu anul IV de pregatire in specialitate, medicii rezidenti pot fi inclusi in linia I de 

garda efectuata in specialitatea in care au fost confirmati, in afara programului normal de 

lucru, cu respectarea limitelor de competenta conform art. 22¹ alin. (2) din O.G. nr. 18/2009 

privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare, sub 
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supravegherea unui medic specialist sau primar care efectueaza garda la domiciliu si care a 

fost desemnat in acest sens de catre seful de sectie.  

(15) Coordonatorul de rezidentiat, respectiv directorul de program, precum si indrumatorul de 

rezidentiat pot desemna medici rezidenti titulari in linia de garda, cu acordul scris al acestora, 

la solicitarea unitatii sanitare unde se efectueaza garda in afara timpului normal de lucru.  

(16) Medicii rezidenti care efectueaza garzi in afara programului normal de lucru sunt 

salarizati pentru aceasta activitate de catre unitatea sanitara unde efectueaza garda, cu 

respectarea prevederilor legale.    

Art. 31 Continuitatea asistentei medicale se poate asigura si prin garda la domiciliu cu 

aprobarea ministerului sanatatii si se organizeaza pe specialitati conform legislatiei in 

vigoare.  

Art. 32 (1) Medicii încadraţi în secţiile şi compartimentele cu paturi pentru care se 

organizează contravizită, care nu sunt incluşi în echipa de gardă a unităţii, vor presta 

activitate de minimum 6 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare şi 20 de ore de contravizită 

lunar, după-amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de repaus săptămânal, sărbători 

legale şi celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează.  

(2) Medicii încadraţi în secţiile şi compartimentele cu paturi pentru care nu se organizează 

contravizită, care nu sunt incluşi în echipa de gardă a unităţii, vor presta activitate de 7 ore în 

medie pe zi în cursul dimineţii.  

Art.33 Asigurarea rezolvării unor situaţii deosebite, care reclamă maximă urgenţă în 

asistenţa medicală din unităţile sanitare cu paturi, se poate face şi prin chemarea medicilor 

de la domiciliu, atât din unitatea sanitară unde sunt încadraţi, cât şi din alte unităţi sanitare in 

urmatoarele cazuri: 

a) in unitati sanitare cu paturi in care nu se organizeaza garda;  

in unitati sanitare cu paturi in care este organizata garda;  

b) in unitati sanitare cu paturi, in cazuri grave care necesita consult medical, in cazuri 

de accidente colective etc., situatii care necesita prezenta mai multor medici de 

specialitate decat cei existenti in echipa de garda a unitatii sanitare. 

Art. 34 (1) Medicii care se afla in una dintre situatiile nominalizate mai jos, pe timpul cat 

dureaza aceste situatii, sunt scutiti de a fi inclusi in graficul de garzi: 

a) pensionarii de invaliditate gradul III; 

b) femeile gravide incepand cu luna a 6-a, cele care alapteaza, pana la implinirea 

varstei de un an a copilului; 
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c) medicii care au program redus cu o patrime din durata normala a timpului de lucru, 

pe baza de certificat medical. 

(2) Medicii aflati in una dintre situatiile prevazute la alin.(1) nu vor putea efectua nici garzi in 

afara programului normal de lucru. 

Art.  35  Efectuarea a două gărzi consecutive de către acelaşi medic este interzisă. 

Art.  36  Este interzis medicilor care sunt de gardă să părăsească unitatea sanitară pe durata 

serviciului de gardă.  

Art. 37 (1) Programul gărzilor la nivelul fiecărei unităţi sanitare se întocmeşte lunar de 

conducerea secţiilor, laboratoarelor şi a compartimentelor respective şi se aprobă de 

conducerea unităţii sanitare.  

(2) Schimbarea programului aprobat prin graficul de gardă se poate face numai în situaţii cu 

totul deosebite, cu avizul medicului şef de secţie sau de laborator şi cu aprobarea conducerii 

unităţii sanitare.  

Art. 38   Orele de gardă prestate conform prezentului regulament, precum şi chemările de la 

domiciliu se consemnează în mod obligatoriu într-o condică de prezenţă pentru activitatea de 

gardă.  

Art. 39(1) Chemările de la domiciliu se consemnează în condica de prezenţă pentru 

activitatea de gardă, se consideră ore de gardă şi se salarizează în funcţie de tariful orar 

determinat pe baza salariului de bază individual.  

(2) Se consideră ore de gardă numai orele efectiv prestate în unitatea sanitară în care s-a 

efectuat chemarea de la domiciliu.  

Art. 40  (1) Cadrele didactice care desfăşoară activitate integrata prin cumul de functii cu 

jumatate de norma în unităţile sanitare vor fi incluse în graficul de gardă.  

(2) Cadrele didactice care ocupă funcţia de profesor sau de conferenţiar nu au obligaţia de a 

efectua gărzi. În această situaţie cadrele didactice vor presta activitate de 7 ore zilnic în 

cursul dimineţii.  

(3) Cadrele didactice prevazute la alin.(2), in situatia in care doresc sa efectueze garzi, le vor 

efectua in afara programului normal de lucru, fara a avea obligatia de garda.  

Art.41  Orele de garda nu constituie vechime in munca si in specialitate. 

Art.42 (1) Pentru prestarea activitatii in spital, intreg personalul, inclusiv cel incadrat in functii 

de conducere, este obligat sa semneze zilnic condica de prezenta, aceasta fiind verificata 

zilnic de seful ierarhic. 

(2) Nesemnarea zilnica si la timp a condicilor de prezenta constituie o incalcare a normelor 

de disciplina a muncii si se sanctioneaza conform prezentului Regulament Intern. 
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(3) Evidenta orelor efectuate peste program se tine separat pe locuri de munca si se depune 

la serviciul resurse umane, organizare, normare, salarizare.  

Art. 37 (1) Se consideră muncă prestată în timpul nopţii, munca prestată în intervalul 22,00 - 

6,00. 

(2) Este considerat program în 3 ture, in sistemul 8/16, sau 12/24 ore, salariatul avand 

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

conformitate cu prevederile legale. 

(3) Personalul sanitar mediu si personalul auxiliar sanitar din Spitalul Clinic Judetean de 

Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi pentru a beneficia de sporul prevăzut pentru activitatea 

desfăşurată în 3 ture are obligaţia de a presta lunar un număr minim de 4 de zile pe fiecare 

tura  

(4) Prin graficele lunare de activitate întocmite anticipat pentru o lună, pe locuri de muncă, se 

stabileşte:  

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

          -rotaţia pe ture a personalului;  

          -intervalul legal dintre două zile consecutive de lucru.  

(5) Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de şeful de compartiment 

şi se aprobă de conducerea unităţii. Graficul de lucru al asistentilor medicali si al personalului 

auxiliar este necesar sa fie aprobat si de directorul de ingrijiri.  

(6) Modificarea graficelor lunare se poate face de către conducerea unităţii, la propunerea 

şefului de compartiment.  

(7)Personalul din unităţile publice din sectorul sanitar unde activitatea se desfăşoară în 3 ture 

poate fi scutit temporar de a presta activitate în tura de noapte atunci când se află în una 

dintre următoarele situaţii:  

   a) în caz de graviditate, lehuzie şi pe timpul cât alăptează, pana la implinirea varstei 

de un an a copilului; 

   b) are program redus pe bază de certificat medical;  

     c) starea de sănătate contravine desfăşurării activităţii în tura a 3-a, dovedită cu 

certificat medical;  

c) pensionare de invaliditate de gradul III.  

ART. 43  Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 

    - 1 şi 2 ianuarie; 

    - prima şi a doua zi de Paşti; 

    - 1 mai; 
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    - prima şi a doua zi de Rusalii; 

    - Adormirea Maicii Domnului; 

    - 1 decembrie; 

    - prima şi a doua zi de Crăciun; 

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

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

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

lucrătoare.  

 

CAPITOLUL VI   

SALARIZAREA  

 

Art. 44(1) Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului 

individual de munca. 

(2) Sistemul de salarizare reglementeaza remunerarea personalului din sectorul bugetar in 

raport cu responsabilitatile postului, munca depusa, cantitatea si calitatea acesteia, 

importanta sociala a muncii, conditiile concrete in care se desfasoara, rezultatele obtinute 

precum si cu criteriile prevazute la art. 5 lit. c din Legea nr. 284/2010 – Lege –cadru privind 

salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.  

(3) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza,  indemnizatiile lunare de incadrare, 

sporurile, premiile,  tichetele de masa stimulentele si alte drepturi in bani si in natura, 

corespunzatoare fiecarei categorii de personal, stabilite conform legii.   

(4) Sistemul de salarizare a personalului instituţiile publice finanţate integral sau în majoritate 

de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele 

fondurilor speciale se stabileşte prin lege, cu consultarea organizaţiilor sindicale 

reprezentative.  

(4) Salariul este stabilit prin lege si mentionat in contractul individual de munca. 

(5) Salariul este confidential. Confidentialitatea salariului nu poate fi opusa sindicatului, in 

stricta legatura cu interesele salariatilor si in relatia lor directa cu unitatea.  

(6) Salariatii beneficiaza de sporurile prevazute de actele normative in vigoare si cele 

prevazute in Contractul Colectiv de Munca. 

(7) Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale unitatii. 

(8) Salariatii care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in 

activitatea unitatii pot primi potrivit dispozitiilor legale in vigoare premii lunare in limita a 2% 
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din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in statul de functii, cu incadrarea in 

fondurile aprobate prin buget si cu consultarea sindicatului reprezentativ din Spitalul  Clinic 

Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi, conform legislatiei in vigoare.    

Art. 45(1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigura de fiecare 

ordonator de credite, cu incadrarea in resursele financiare alocate anual, potrivit legii.  

(2) Criteriile privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale sunt 

stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.  

(3) Angajarea personalului pe functii, grade si trepte profesionale se face prin concurs sau 

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

functii.  

(4) In situatia in care nu exista un post vacant, promovarea personalului in functii, grade sau 

trepte profesionale se va face, potrivit metodologiei legale in vigoare, prin transformarea 

postului din statul de functii in care acesta este incadrat intr-un post corespunzator 

promovarii.  

(5) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 in 3 ani in 

functie de performantele profesionale individuale apreciate cu calificativul « foarte bine » cel 

putin de doua ori in ultimii 3 ani.  

(6) Activitatea profesionala se apreciaza anual, ca urmare a evaluarii performantelor 

profesionale individuale de catre conducatorul institutiei, la propunerea sefului ierarhic, 

potrivit legislatiei in vigoare (O.M.S. nr. 1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale).  

 

CAPITOLUL VII 

PROCEDURA SI CRITERIILE DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFESIONALE  

 

Art. 46 Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a 

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

stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv. 

Art.  47 (1) Procedura de evaluare a performantelor profesionale se aplica fiecarui angajat, in 

raport cu cerintele postului.  

(2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performantelor profesionale 

individuale.  
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(3) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului pentru care se 

face evaluarea. 

(4) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie a anului următor perioadei 

evaluate. 

(5) Calificativul acordat în baza fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale se 

aprobă de managerul unitatii la propunerea sefului de secţie/compartiment/serviciu/laborator.  

Art. 48 Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale nu se aplică în 

următoarele situaţii: 

a)persoanelor angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei 

corespunzătoare stagiului de debutant; 

b)angajaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, pentru care 

evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activităţii; 

c)angajaţilor promovaţi într-o altă funcţie de execuţie sau într-o funcţie de conducere, precum 

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

conducerea institutiei publice; 

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

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

e)angajaţilor care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în 

concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluării se stabileşte de 

conducerea instituţii publice. 

Art. 49   Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: 

a)între 1,00 şi 2,00 - nesatisfăcător; 

b)între 2,01 şi 3,50 - satisfăcător; 

c)între 3,51 şi 4,50 - bine; 

d)între 4,51 şi 5,00 - foarte bine. 

Art. 50  (1) Notarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale se face 

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

(2) Pentru a obţine nota corespunzătoare gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare se 

face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă. 

(3) Pentru funcţiile de conducere, nota finală a evaluării este media aritmetică a notelor 

obţinute la criteriile de evaluare prevăzute la pct. I şi II din anexa nr. 2a din O.M.S. nr. 

1229/2011.  

(4) Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim. 
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Art. 51 (1)Contestaţiile în legătură cu evaluarea performanţei profesionale individuale se 

depun în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării la compartimentul de 

resurse umane. 

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

sindicatului reprezentativ  din unitate.  

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

Art. 52  CRITERII DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale 

I.Pentru funcţiile de execuţie: 

1.Cunoştinţe şi experienţă profesională 

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

3.Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate 

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

perseverenţă, obiectivitate, disciplină 

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

normativele de consum 

6.Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate 

7.Condiţii de muncă 

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

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

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

3.Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii compartimentului 

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

bună colaborare cu alte compartimente 

 Modelul  fişelor de evaluare este următorul: 

UNITATEA ............ (denumirea) ................. 

Aprob 

Conducătorul instituţiei publice 

Numele şi prenumele ................................. 

Funcţia ....................... 

- model - 

FIŞA DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale pentru personalul cu funcţii 

de conducere 

Numele ................................, prenumele ................. 

Funcţia ................................................................................. 
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Numele şi prenumele evaluatorului .............................. 

Funcţia ................................................................................. 

Perioada evaluată ................................................................ 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea criteriului de evaluare Nota 

0 1 2 

1. Cunoştinţe şi experienţă profesională   

2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu 

prevăzute în fişa postului 

  

3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate   

4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort 

suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină 

  

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu 

încadrarea în normative de consum 

  

6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate   

7. Condiţii de muncă   

.....................................   

I. Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare   

.....................................   

 

Nr. 

crt. 

Criteriile de evaluare suplimentare pentru personalul cu funcţii de 

conducere 
Nota 

0 1 2 

1. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în 

ansamblul unităţii 

  

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

cu acestea 

  

3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii compartimentului   
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4. Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, 

neconflictual şi de bună colaborare cu alte compartimente 

  

  ................................   

II. Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare suplimentare pentru 

personalul cu funcţii de conducere 

  

...................................   

Nota finală a evaluării = (nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare 

de la pct. I + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. II)/2 

Calificativul acordat: 

......................................... 

1. Numele şi prenumele evaluatorului ....... 

Funcţia ................. 

Semnătura evaluatorului ......... 

Data ........................ 

.......................................... 

2. Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate 

Numele şi prenumele persoanei evaluate ...................... 

Funcţia ................. 

Semnătura persoanei evaluate ......... 

Data ........................ 

......................................... 

3. Contestaţia persoanei evaluate: 

Motivaţia ............................................. 

Semnătura persoanei evaluate ......... 

Data ........................ 

................................. 

4. Modificarea aprecierii (DA, NU): 

Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea 

Funcţia acesteia ........................................................ 

Modificarea adusă aprecierii .................................. 

Semnătura ....................................... 

Data ................................................ 

  



 30 

................................. 

5. Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării 

Numele şi prenumele .......................... 

Funcţia acesteia .................... 

Semnătura ............ 

Data .................... 

 

UNITATEA ............... (denumirea) .............. 

Aprob  

Conducătorul instituţiei publice 

Numele şi prenumele ................................. 

Funcţia ....................... 

- model - 

FIŞA DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale pentru personalul cu funcţii 

de execuţie 

Numele ................................, prenumele ................ 

Funcţia ................................................................................. 

Numele şi prenumele evaluatorului .............................. 

Funcţia ................................................................................. 

Perioada evaluată ................................................................ 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea criteriului de evaluare Nota 

0 1 2 

1. Cunoştinţe şi experienţă profesională   

2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu 

prevăzute în fişa postului 

  

3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate   

4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort 

suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină 

  

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu 

încadrarea în normative de consum 
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6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate   

7. Condiţii de muncă   

  ......................................................   

  I. Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare 

....................................................... 

Nota finală a evaluării = nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de 

la pct. I 

Calificativul acordat: 

................................................... 

1. Numele şi prenumele evaluatorului ........ 

Funcţia ................. 

Semnătura evaluatorului ......... 

Data ........................ 

................................................. 

2. Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate 

Numele şi prenumele persoanei evaluate ........ 

Funcţia ................. 

Semnătura persoanei evaluate ......... 

Data ........................ 

............................................... 

3. Contestaţia persoanei evaluate: 

Motivaţia ................. 

Semnătura persoanei evaluate ......... 

Data ........................ 

........................................... 

4. Modificarea aprecierii (DA, NU): 

- Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea 

....................... 

- Funcţia acesteia ....................................... 

- Modificarea adusă aprecierii ................................. 

- Semnătura ..................................... 

- Data ............................................... 

......................................... 

  



 32 

5. Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării 

- Numele şi prenumele ........................... 

- Funcţia acesteia ............................. 

- Semnătura ............................ 

- Data ............... 

.............................................. 

 

CAPITOLUL VIII  

SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA  

 

Art. 53 (1)Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin 

acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi. 

(2)Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii 

de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator. 

(3)Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele 

prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv 

de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne. 

(4)În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile 

salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din 

calitatea sa de salariat. 

(5)De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de 

încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează. 

(6)În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care 

au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de 

muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept. 

Art. 54  Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii: 

a)concediu de maternitate; 

b)concediu pentru incapacitate temporară de muncă; 

c)carantină; 

d)exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe 

toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; 

e)îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat; 

f)forţă majoră; 
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g)în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală; 

h)de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările 

necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit 

avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual 

de muncă încetează de drept; 

i)în alte cazuri expres prevăzute de lege. 

Art. 55(1)Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în 

următoarele situaţii: 

a)concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani sau, în cazul copilului 

cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 

b)concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului 

cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 

c)concediu paternal; 

d)concediu pentru formare profesională; 

e)exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel 

central sau local, pe toată durata mandatului; 

f)participarea la grevă. 

(2) In conditiile art. 51 alin. 2 din Codul Muncii, republicat, contractul individual de munca 

poate fi suspendat pentru absentele nemotivate inregistrate in condica de prezenta si pontaj 

de catre salariatii unitatii. Absentele nemotivate constituie abatere disciplinara, angajatul 

putand fi sanctionat de catre angajator cu desfacerea contractului individual de munca daca 

absentele nemotivate de la serviciu nu au avut un motiv obiectiv (ex. a fost bolnav, a suferit 

un accident, a avut de rezolvat o problema familiala urgenta, prezentand in acest sens 

documente doveditoare).  

(3) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia in care un salariat are un 

numar mai mare de 3 absente nemotivate. 

Art. 56(1)Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în 

următoarele situaţii: 

a)pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii; 

b)în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a 

fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la 

rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti; 

c)în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de 

muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; 
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d)pe durata detaşării; 

e)pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau 

atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor. 

(2)În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, 

salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor 

răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a 

fost lipsit pe perioada suspendării contractului. 

(3)În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale 

sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea 

posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea 

corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea 

programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau 

a reprezentanţilor salariaţilor, după caz. 

Art. 57Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul 

concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale. 

 

 

CAPITOLUL IX  

CONCEDIUL DE ODIHNA SI ALTE CONCEDII  

 

Art. 58(1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. 

(2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de 

munca, cu respectarea legii si a contractului colectiv de munca  aplicabil si se acorda 

proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. 

(3) Salariaţii ( inclusiv cadrele didactice cu integrare clinică) au dreptul, in fiecare an 

calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, cu o durata de 20-30 zile lucratoare, in functie 

de vechimea in munca, dupa cum urmeaza: 

 

Vechimea in munca                                                              Durata concediului 

a) intre 0-1 an                                                                         20 de zile lucratoare 

b) intre 1-5 ani                                                                        22 de zile lucratoare 

c) intre 5-10 ani                                                                      23 de zile lucratoare 
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d) intre 10-15 ani                                                                    25 de zile lucratoare 

e) intre 15-20 ani                                                                    28 de zile lucratoare 

f) peste 20 de ani                                                                   30 de zile lucratoare 

(4) Concediile de odihna de la alin.(3) pct. b); c); d) ; e) si f) se suplimenteaza cu cate o zi 

pentru fiecare 5 ani vechime in aceeasi unitate.Beneficiaza de vechime in aceeasi unitate si 

salariatii trecuti de la o unitate la alta prin reorganizare , potrivit dispozitiilor legale. 

Art. 59(1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. 

(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), efectuarea concediului in anul urmator este 

permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul 

colectiv de munca aplicabil.  

(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul 

incetarii contractului individual de munca. 

(4) Sefii de sectii/compartimente, servicii au obligatia sa intocmeasca pana la sfarsitul anului 

calendaristic pentru anul urmator, graficul privind efectuarea concediului de odihna de catre 

fiecare salariat din subordine care va fi semnat de seful de sectie/compartiment/serviciu si 

managerul unitatii.  

(5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, sefii de 

sectii/compartimente/servicii au obligatia sa stabileasca programarea astfel incat fiecare 

salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu 

neintrerupt. 

(6) Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. 

(7) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora, asa 

cum este definita de lege, sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la 

locul de munca.  

(8) Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte 

persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de 

odihna suplimentar conform legii si/sau contractului colectiv de munca aplicabil.  

Art. 60 Pentru rezolvarea unor situatii personale sau pentru studii salariatii au dreptul la 

concedii fara plata, a caror durata insumata nu poate depasi 90 de zile calendaristice pe an, 

dupa cum urmeaza :  

a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de 

învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a 
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examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ super ior, curs 

seral sau fără frecvenţă; 

b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de 

doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat; 

c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate. 

 Art. 61.Salariatii au dreptul la concedii fara plata pentru alte situatii, cu avizul organizatiilor 

sindicale, fara limita prevazuta la alin.1, in urmatoarele situatii : 

a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul 

medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama 

copilului nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată, cu prezentarea 

actelor doveditoare in acest sens;  

b) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în 

cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, 

precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, 

frate, soră, părinte, pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate, în ambele situaţii 

cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătăţii, cu prezentarea actelor doveditoare in acest 

sens.  

(c) pentru situatii de intregire a familiei in cazul in care unul dintre soti are un contract de 

munca in strainatate prin prezentarea de acte doveditoare in acest sens;  

(d) burse de studiu sau contracte de perfectionare profesionala/doctorate  

(e) pana la 12 luni, pe durata valabilitatii contractului colectiv de munca la nivel de ramura 

sanitara/unitate, pentru angajare in strainatate, prin prezentarea actelor doveditoare in acest 

sens - contract individual de munca tradus si legalizat integral.  

      In toate cazurile mentionate mai sus se va solicita, anterior aprobarii cererii de concediu 

fara plata, avizul reprezentantilor organizatilor sindicale semnatare ale contractului colectiv 

de munca la nivel de ramura sanitara precum si avizul sefului direct.  

       Oportunitatea angajarilor pe aceste posturi vacantate temporar se va stabili de catre 

conducerea unitatii numai cu avizul reprezentantilor organizatiilor sindicale semnatare ale 

contactului colectiv de munca. 

       Cererea in vederea aprobarii concediului fara plata pentru situatii personale sau pentru 

studii se depune la conducerea unitatii cu cel putin 5 (cinci) zile lucratoare inainte de 

inceperea acestuia.  

Art. 62 (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere 

platite, care nu sunt incluse in durata concediului de odihna si anume: 
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     a) casatoria salariatului        - 5 zile; 

     b) nasterea unui copil           -5 zile  

     c) casatoria unui copil           -3 zile; 

     d) decesul sotului/sotiei, copilului, socrilor si rudelor de gradul I inclusiv– 5 zile; 

     (e) decesul bunicilor      - 3 zile; 

     (f)  ziua de nastere a salariatului, la cerere, urmand a se efectua recuperarea zilei libere 

acordate; 

     (g) donatorii de sange – conform prevederilor legale in vigoare.  

(2) Concediul platit prevazut la alin.(1) se acorda la cererea salariatului de catre conducerea 

unitatii.  

Art. 63(1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare 

profesionala. 

(2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata.  

(3) Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale: 

a)adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă; 

b)obţinerea unei calificări profesionale; 

c)actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi 

perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; 

d)reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice; 

e)dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare 

pentru realizarea activităţilor profesionale; 

f)prevenirea riscului şomajului; 

g)promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. 

(4)Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor 

ocupaţionale. 

(5)Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe 

perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.  

(6)Conducerea unitatii poate respinge cererea de concediu fara plata pentru formare 

profesionala, cu acordul sindicatului, daca absenta salariatului ar prejudicia grav 

desfasurarea activitatii unitatii. 

(7) Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata 

conducerii unitatii cu cel putin 30 de zile inainte de efectuarea stagiului de formare 

profesionala si trebuie sa cuprinda data de incepere a stagiului de formare profesionala, 

domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala. 
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(8) Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si 

fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor 

forme de invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in 

cadrul institutiilor de invatamant superior, cu respectarea conditiilor stabilite la alin. (7).  

Art. 64(1) Angajatorul  poate asigura pe cheltuiala sa participarea salariaţilor la pregătire 

profesională, prin plata unui concediu de formare profesională plătit, în condiţiile prevăzute 

de lege,. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) indemnizaţia de concediu va fi stabilită conform art. 150 

din Codul Muncii, republicat.  

(3) Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevăzut la alin. (1)  este de 

maxim 10 zile lucrătoare intr-un an  calendaristic . Cererea de concediu plătit pentru formare 

profesională va fi înaintată angajatorului în condiţiile prevăzute la art. 156 alin. (1) din Codul 

Muncii.  

Art. 65 Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme: 

a) pariciparea la congese, simpozioane, conferinţe, sesiuni ştiintifice, prezentări de caz; 

b) paticiparea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de 

formare profesională din ţară ori din străinătate; 

c) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă; 

d) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate; 

e) ucenicie organizată la locul de muncă; 

f) formare individualizată; 

Art. 66(1)În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării la o formă de 

pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului 

împreună cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor. 

(2)Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat potrivit alin. (1), în termen 

de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire la condiţiile în 

care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va 

suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta. 

Art. 67 Plecarea in concediu de odihna, concediu pentru studii/interese personale sau 

concediu pentru formare profesionala cu sau fara plata inainte de a fi aprobata de seful 

ierarhic superior si managerul unitatii este interzisa. La fel si absentele/intarzierile la servici 

dupa expirarea acestor concedii.   
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Art. 68 (1) Salariatii care beneficiaza de concedii pentru incapacitate temporara de munca 

vor prezenta certificatul de concediu medical la cabinetul de medicina muncii al unitatii pana 

cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul. 

(2) Pentru situatiile prevazute la art.17 alin. (4), art. 32, 33 si 53 din Ordinul 60/32/2006 

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile 

si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, 

certificatul de concediu medical se va depune la unitate pana cel mai tarziu la sfarsitul lunii in 

care s-a eliberat certificatul medical.  

(3) Salariatul are obligatia de a anunta unitatea (seful ierarhic superior), personal sau prin 

alta persoana, ca se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, in cel mult 48 

de ore de la data cand a survenit acest fapt. 

(4) Salariatul care nu anunta unitatea cu privire la incapacitatea de munca cauzata de boala 

in cel mult 48 de ore, este considerat absent nemotivat si va fi sanctionat conform prezentului 

Regulament Intern.  

 

 
 

 
CAPITOLUL X 

 DREPTURILE SI OBLIGATIILE SPITALULUI IN CALITATE DE FURNIZOR DE 

SERVICII MEDICALE  

 

 
         Art 69  In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate,  Spitalul Clinic 

Judetean de Urgenta „ Sf. Spiridon” ‚ Iaşi  în calitate de furnizor de servicii medicale are 

urmatoarele obligatii: 

a)să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

b)să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale 

asiguratului referitoare la actul medical; 

c)să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi 

intimitatea şi demnitatea acestora; 

d)să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, 

activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este 

însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate în mod distinct, conform 
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prevederilor prezentului contract-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, atât pe suport 

hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate; 

e)să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea 

desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite 

conform reglementărilor legale în vigoare; 

f)să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte 

specialităţi sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la 

sistemul de asigurări sociale de sănătate; 

g)să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de 

sănătate, respectiv cele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele tipizate; 

h)să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; 

i)să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, cu avizul 

conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, în baza unui 

formular al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin contractul încheiat cu 

casa de asigurări de sănătate; avizul conform al direcţiei de sănătate publică se depune la 

casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării 

contractului; 

j)să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care 

au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile 

calendaristice de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste 

condiţii pe durata derulării contractelor; 

k)să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor 

sociale de sănătate; 

l)să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără 

contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu 

regim special, unic pe ţară, să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu 

şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor 

comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul 

despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; 

m)să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, care 

este formular cu regim special unic pe ţară, şi să recomande investigaţiile paraclinice în 

concordanţă cu diagnosticul; 
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n)să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală, ori de 

câte ori se solicită în timpul programului de lucru, la sediul furnizorului, în limita competenţei 

şi a dotărilor existente; 

o)să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind 

formele cele mai eficiente de tratament; 

p)să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor; 

q)să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu 

care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, 

fax, e-mail, pagină web; 

r)să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în norme; 

s)să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, documente stabilite în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, în condiţiile prevăzute în prezentul contract-

cadru şi în norme; 

ş)să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea 

tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, 

conform dispoziţiilor legale; 

t)să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în 

funcţiune; 

ţ)să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de 

asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii 

Europene/Spaţiului Economic European, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv 

beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în 

aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care 

România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi 

în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale; 

u)să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizează un alt sistem 

informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care 

furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor; 

v)să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale; 

w)să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale, 

fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 

../../sintact%203.0/cache/Legislatie/temp69558/12012385.htm
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x)să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere 

pentru investigaţiile paraclinice, prescripţie medicală, cu toate datele pe care acestea trebuie 

să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, 

casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale 

recomandate/ medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise, ce au fost 

efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de 

asigurări de sănătate din Fond; 

Y) să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient cu respectarea condiţiilor privind 

modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale in vigoare;  

z)să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a 

furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, 

dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi 

desfăşoară activitatea la furnizor. 

Art. 70 În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii 

medicale au următoarele drepturi: 

a)să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente 

justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, 

efectuate, raportate şi validate conform normelor, în limita valorii de contract; 

b)să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de 

contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de 

sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei 

unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; 

c)să încaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se decontează de casele de 

asigurări de sănătate din Fond, conform prevederilor legale în vigoare; 

d)să negocieze, în calitate de parte contractantă, clauzele suplimentare la contractele 

încheiate cu casele de asigurări de sănătate, conform şi în limita prevederilor legale în 

vigoare; 

e)să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale, 

fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii, conform prevederilor 

legale în vigoare; 

f)să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere. 

 



 43 

 

CAPITOLUL XI 

 REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL 

INLATURARII ORICAREI FORME DE INCĂLCARE A DEMNITĂŢII  

 

Art. 71 (1)  Acest principiu statuat de actuala legislatie a muncii este respectat de catre 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta   « Sf. Spiridon » Iasi prin instituirea urmatoarelor reguli : 

a) toti salariatii unitatii sunt egali in drepturi, fara nici o discriminare directa sau indirecta, 

bazata de criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta 

nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau 

responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala ; 

b) interzicerea oricarei discriminari directe prin neacordarea, restrangerea ori inlaturarea 

recunoasterii folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute de legislatia muncii prin acte si 

fapte de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe 

criterii de la lit.a) ; 

c) orice salariat care presteaza munca in unitate beneficiaza de conditii de munca adecvate 

activitatii desfasurate, de protectie sociala, de sanatate si securitate in munca precum si de 

respectarea demnitatii si constiintei sale fara nici o discriminare ; 

d) fiecarui salariat care presteaza munca in unitate in conformitate cu regulamentul intern si 

ale fisei postului ii sunt recunoscute dreptul la plata egala, dreptul la protectia datelor cu 

caracter personal precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale ; 

e) pentru munca egala sau de valoare egala este interzisa orice discriminare bazata pe 

criteriul de sex cu privire la toate elementele si conditiile de remunerare ; 

f) recunoasterea dreptului salariatului de a se adresa conducerii societatii cu cereri, reclamatii 

si de a fi primit in audienta ; 

g) fiecarui salariat cercetat disciplinar i se recunoaste dreptul de a formula si de a sustine in 

apararea sa orice probe si motivatii pe care le considera necesare ; 

h) recunoasterea dreptului fiecarui salariat al unitatii, care considera ca i s-au incalcat 

drepturile prin decizii nedrepte de a se adresa instantelor judecatoresti competente ; 

i) relatiile de munca /de serviciu in cadrul unitatii se bazeaza pe principiul consensualitatii si 

al bunei credinte ; 

j) sanctiunile disciplinare se stabilesc in raport cu gravitatea abaterii disciplinare si se aplica 

numai dupa efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile ;  
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k) concedierea angajatilor pe criterii de sex, varsta, religie, optiune politica, origine sociala, 

handicap, situatie sau responsabilitate familiala este interzisa .  

 (2) Este interzisa stirbirea demnitatii salariatilor. Persoanele care incalca demnitatea altor 

angajati prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau 

ofensatoare, prin actiuni de discriminare vor fi cercetate disciplinar si sanctionate in 

conformitate cu reglementarile in vigoare. 

Art. 72(1) În relatiile de serviciu, toti angajatii, femei si barbati, au asigurate sanse egale de 

afirmare profesionala si beneficiaza de un tratament egal. Este interzisa, la locul de munca, 

orice manifestare de hartuire sexuala, întrucât aceasta constituie discriminare dupa criteriul 

de sex. 

(2) Prin hartuire sexuala se întelege orice forma de comportament în legatura cu sexul, 

despre care cel ce se face vinovat stie ca afecteaza demnitatea persoanelor, daca acest 

comportament este refuzat si reprezinta motivatia pentru o decizie care afecteaza acele 

personae. 

(3) Pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept hartuire sexuala, 

conducerea Spitalului aplica urmatoarele masuri: 

-angajatii care încalca demnitatea personala a altor angajati, comitând actiuni de hartuire 

sexuala si discriminare vor  fi sanctionati conform prezentului regulament ;  

- sa asigure informarea tuturor angajatiilor cu privire la interzicerea hartuirii sexuale la locul 

de munca inclusiv, prin afisarea în locuri vizibile a prevederilor regulamentare pentru 

prevenirea oricarui act de hartuire sexuala; 

-sa aplice imediat dupa sesizare sanctiunile disciplinare împotriva oricarei manifestari de 

hartuire sexuala la locul de munca, conform prezentului regulament.  

 

 
 

CAPITOLUL XII 

  PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE 

ALE SALARIATILOR  

 

Art. 73(1) Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la 

încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, 

după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind 

raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit Codului Muncii.  
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(2) In conformitate cu dispozitiile Codului Muncii, salariatii au dreptul sa se adreseze 

individual cu cereri sau reclamatii cu privire la :  

a) conditiile de munca si elementele care privesc relatiile de munca ; 

b) acordarea drepturilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil precum 

si din contractul individual de munca ; 

c) eliberarea documentelor ce atesta calitatea de salariat a solicitantului.   

(3)  Cererile vor fi depuse la sediul unitatii si vor primi raspuns scris in cel mult  30 de zile de 

la data inregistrarii.  

Art. 74(1) Cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate : 

a) in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care a fost comunicata decizia 

unilaterala a angajatorului referitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea 

contractului individual de munca; 

b) in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care s-a comunicat decizia de 

sanctionare disciplinara; 

c) in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, in situatia in care obiectul 

conflictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor 

despagubiri catre salariat, precum si in cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de 

angajator ; 

d)în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutării contractului 

colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia. 

e) pe toata durata existentei contractului, in cazul in care se solicita constatarea nulitatii unui 

contract individual sau colectiv de munca ori a unei clauze a acestuia. 

 (2) In toate situatiile, altele decat cele prevazute la alin (1), termenul este de 3 ani de la data 

nasterii dreptului.                                                                                                                                                                              

 Art. 75 (1) Judecarea conflictelor de munca este de competenta instantelor stabilite conform 

Codului de procedura civila. 

(2) Cererile referitoare la cauzele prevazute la alin. (1) se adreseaza instantei competente in 

a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul.  

(3) Cauzele prevazute la art. 266 din Codul Muncii, republicat, sunt scutite de taxa judiciară 

de timbru şi de timbrul judiciar. 

(4) Cererile referitoare la solutionarea conflictelor de munca se judeca in regim de urgenta. 

   (5)Termenele de judecata nu pot fi mai mari de 15 zile. 

(6) Hotărârile pronunţate în fond sunt definitive şi executorii de drept. 
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CAPITOLUL XIII 

REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN UNITATE  

 

Art. 76(1) Incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de munca, inclusiv a normelor de comportare, 

constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza indiferent de functia pe care o are 

persoana care a savarsit-o. 

(2) Salariatii au obligatia sa cunoasca si sa respecte indatoririle care le revin, fiind direct 

raspunzatori in cazul aducerii unor prejudicii (materiale sau de imagine) din vina acestora 

unitatii.  

(3) Atributiile salariatilor pe linia disciplinii muncii in unitate sunt : 

a) sa cunoasca si sa respecte prevederile regulamentului intern si a contractului individual de 

munca ; 

b) sa recunoasca si sa puna in aplicare, intocmai, prevederile regulamentului intern ; 

c) sa semneze si sa respecte intocmai fisa postului cu atributiile specifice locului sau de 

munca ;  

d) sa respecte programul de lucru care a fost stabilit de unitate pentru fiecare categorie de 

angajati sau loc de munca in parte ; 

e) sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului ierarhic superior ; 

f) sa anunte imediat seful ierarhic superior despre lipsa ori intarzierea la serviciu din motive 

de sanatate sau familiale reale ; 

g) sa aiba o tinuta exterioara (vestimentara, capilara) ingrijita, decenta ; 

h) sa nu se prezinte la serviciu in stare de ebrietate, sub influenta alcoolului sau in stare de 

oboseala accentuata ; 

i) sa mentina permanent curatenia la locul de munca, atat in interiorul cat si in exteriorul 

acestuia ; pe timp de iarna sa asigure degajarea de zapada si de gheata a spatiului aferent 

locului de muncă/ spitalului ; 

j) să  păstreze siguranţa, integritatea si mentinerea in stare de functionare a echipamentelor, 

utilajelor, aparaturii etc. din dotare si sa le foloseasca numai in interesul serviciului ; 

k) sa respecte confidentialitatea datelor referitoare la activitatea sa si a spitalului precum si 

secretul de serviciu/ profesional ; 

l) sa respecte normele de protectia muncii, de prevenire si stingere a incendiilor ; 

m) sa comunice, prin orice mijloace, in termen de 48 de ore, concediul medical, perioada 

acestuia si sa-l prezinte unitatii ; 
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n) sa anunte seful direct in cel mult 24 de ore prin orice mijloace asupra imposibilitatii 

prezentarii la serviciu ;  

o) salariatul care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 

ani conform prevederilor legale va intocmi cererea insotita de copia certificatului de nastere 

al copilului si o va prezenta sefului direct inainte de epuizarea concediului de maternitate ; 

(4) Alte obligatii : 

a) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice neregula, defectiune sau alta 

situatie de natura sa constituie un pericol, pe care le constata la locul sau de munca ; 

b) sa instiinteze de indata seful direct despre existenta unor nereguli, greutati in desfasurarea 

procesului de munca, propunand masuri pentru prevenirea unor situatii similare ; 

c) sa se preocupe de ridicarea nivelului de cunostinte profesionale si de cultura generala, 

cunoasterea si respectarea prevederilor contractului individual de munca si a legislatiei 

muncii ; 

d) sa aiba o comportare corecta in relatiile de serviciu cu ceilalti salariati, sa aiba o atitudine 

respectuoasa fata de sefii ierarhici, de subordonati cat si fata de colegii de munca ; 

e) sa raspunda la chemarea conducerii unitatii pentru situatii de forta majora (calamitati 

naturale s.a.) in vederea inlaturarii pericolelor sau consecintelor pagubitoare ; 

f) sa ia masuri urgente de limitare si lichidare a avariilor si/sau accidentelor si sa stea la 

dispozitia unitatii cat timp este necesar in acest sens sau sa se prezinte la serviciu in cel mai 

scurt timp in situatii de avarii sau accidente ; 

g) sa foloseasca echipamentul de protectie a muncii ; 

h) sa participe periodic la instructajele de protectia muncii si PSI ; 

i) sa suporte recuperarea pagubelor produse prin lucrari necorespunzatoare, din culpa si cu 

concursul sau, in dauna spitalului ori a salariatilor acesteia ; 

j) sa prezinte la biroul personal al unitatii modificarile ce survin in statutul personal sau al 

familiei (schimbarea numelui, actelor de identitate, stare civila, studii, calificarea, domiciliul 

etc.) ; 

k) sa indeplineasca si alte atributii incredintate de conducerea unitatii, in conformitate cu 

prevederile legale ; 

l) pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii, toti salariatii sunt obligati sa-si 

insuseasca regulile de aparare civila si sa participe la actiunile pentru protectia bunurilor 

materiale si a patrimoniului unitatii ; 
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m) In intreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduita civilizata, 

politicoasa, neomitand formulele si saluturile de politete, atat fata de pacienti cat si fata de 

insotitorii si vizitatorii acestora ; 

n) salariatii unitatii sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, 

corectitudine si amabilitate, si au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si 

demnitatii persoanelor din cadrul institutiei în care îsi desfasoara activitatea prin 

întrebuintarea unor expresii jignitoare, dezvaluirea unor aspecte ale vietii private, formularea 

unor sesizari sau plângeri calomnioase ; 

o) La incetarea contractului individual de munca sa restituie bunurile incredintate pe inventar 

si echipamentul individual de protectie necompensat ca durata de utilizare, intocmind fisa de 

lichidare;  

p) Sa nu distruga bunurile unitatii, sa nu descompleteze aparate, aparatura, echipamente, 

masini si sa nu sustraga cu intentie bunuri din unitate.  

Art. 77(1) Se interzice salariatilor si constituie abatere disciplinara urmatoarele : 

a) intrarea in incinta spitalului cu bauturi alcoolice sau sub influenta acestora -  Salariatilor 

care se prezinta la lucru sub influenta alcoolului ori intarzie nejustificat de la program, li se 

interzice accesul in unitate in ziua respectiva, fiind considerati absenti nemotivati si 

suportand toate consecintele disciplinare si materiale ce decurg din aceasta situatie. 

b) sustragerea, deteriorarea sau instrainarea de la locul de munca, prin orice mijloace, a 

oricaror bunuri materiale apartinand acesteia; 

c) instrainarea oricaror bunuri date in folosinta sau pastrare ori folosirea echipamentului de 

PM si PSI in alte scopuri decat acelea pentru care au fost destinate; 

d) plecarea de la locul de munca in timpul programului fara acordul sefului direct ; 

e) refuzul nejustificat de a semna fisa postului si de a executa atributiile prevazute in fisa 

postului ;  

f) provocarea de acte violente in interiorul unitatii fata de colegi, subalterni sau conducatori ; 

instigarea la violenta ;  

g) absente nemotivate de la serviciu in mod repetat; 

h) să prezinte puncte de vedere în legătură cu actul medical al unităţii în ziare, publicaţii de 

orice natură în mediu virtual public (internet, intranet), la televiziuni şi în orice organisme 

media, afară de Purtătorul de Cuvânt al unităţii şi de Reprezentantul legal – Manager ; 

i) încălcarea sarcinilor de serviciu ce presupun prelucrarea datelor cu caracter personal ale 

angajaţilor şi/sau pacienţilor, în sensul nerespectării obligaţiilor  ce ţin de confidenţialitatea 

acestora; (aşa cum obligă Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
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prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legea nr. 

46/2003 – privind drepturile pacientului). 

j) publicarea, devualarea, fotocopierea în scopul folosirii interesului propriu, aducerea la 

cunoştinţă a publicului larg prin orice mijloc de comunicare, a oricărui înscris intern/extern ce 

poartă antetul spitalului şi/sau semnătura conducerii unităţii (Directori, Reprezentant legal – 

Manager), fără acordul exprimat în mod explicit (scris) de către conducerea unitatii;   

k) incalcarea demnitatii altor angajati prin crearea de medii degradante, de intimidare, de 

ostilitate, de umilire sau ofensatoare ;  

l) comunicarea de relatii catre presa/salariatilor biroului de presa, cu exceptia purtatorului de 

cuvant al unitatii ;  

m) participarea oricarui salariat al spitalului la emisiuni audio vizuale sau acordarea de 

interviuri de orice fel in care se discuta activitatea unitatii angajatoare se va face numai cu 

acordul prealabil al conducerii spitalului, inclusiv in cazul purtatorului de cuvant. Participarea 

la asemenea emisiuni sau acordarea de interviuri in lipsa acestui acord constituie abatere 

disciplinara de comunicarea neautorizata de relatii catre presa ; 

n) nesemnarea zilnica si la timp a condicilor de prezenta ; 

o) fotografierea sau filmarea pacientilor fara consimtamantul acestora, cu exceptia situatiei in 

care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului si a tratamentului sau pentru 

evitarea suspectarii unei culpe medicale ; 

p) savarsirea oricarui act de discriminare ori hartuire sexuala ;  

r) divulgarea catre persoane din afara unitatii a unor date privind activitatea acesteia, care nu 

sunt de interes public sau a unor date personale ale altor salariati fara acordul acestora ; 

s) introducerea, posedarea, distribuirea, comercializarea, consumarea de stupefiante, 

medicamente al caror efect poate produce dereglari comportamentale; 

s) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;  

t)  manifestări care aduc atingere prestigiului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. 

Spiridon” Iasi; 

t) comunicarea, divulgarea si transmiterea pe orice cale, catre alte persoane sau unitati, de 

acte, note interne, decizii, date privind contractele sau elemente privind activitatea unitatii, 

altele decat cele care fac obiectul contractelor si intelegerilor;  

u) blocarea cailor de acces in unitate, de evacuare si de interventie in caz de incendiu, 

inundatie in unitate etc;  

v) refuzul de a se supune examinarilor medicale prevazute de lege sau solicitate de seful 

ierarhic superior/conducerea unitatii; 
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x) simularea de boala; 

y) ascunderea si/sau neanuntarea, cu intentie sau din culpa, a unei fapte ce constituie 

abatere disciplinara.  

 (2) De asemenea, salariatilor unitatii le este interzis si constituie abatere disciplinara 

urmatoarele:  

a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea Spitalului 

Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi, cu politicile si strategiile acestuia ori cu 

proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;  

b) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de 

lege;  

c) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire 

este de natura sa prejudicieze imaginea sau drepturile unitatii;  

d) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 

e) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica; 

f) sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu cat si in afara acestora cu persoanele 

fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice; 

g) sa afiseze in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi, insemne ori 

obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora; 

h) exprimarea sau desfasurarea, in calitate de salariat, in timpul programului de lucru, a unor 

opinii sau activitati publice cu caracter politic; 

i)  parasirea locului de munca, in cazul neprezentarii schimbului de tura, fara incunostiintarea 

sefului ierarhic sau conducerii unitatii.  

 

 

 

CAPITOLUL XIV 

A. ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE 

 

 Art. 78(1) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta « Sf. Spiridon » Iasi dispune de prerogativa 

disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de 

cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. 

(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau 

inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, 
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regulamentul intern sau contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca 

aplicabil, ordinele sau dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. 

(3) Salariatii au datoria de a respecta ordinea şi disciplina în muncă, de a îndeplini toate 

sarcinile de serviciu ce le revin potrivit legii, a contractului individual de muncă, toate 

atribuţiile din prezentul Regulament intern, a fişei postului precum şi a  dispoziţiilor conducerii 

Spitalului privind desfăşurarea activităţii în unitate. 

Art. 79(1) Sanctiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate salariatilor, in caz de abatere 

disciplinara potrivit art. 248 alin.1 din Codul muncii, republicat  sunt urmatoarele : 

a)avertismentul scris; 

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

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

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

d)reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o 

perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 

e)desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt 

regim sanctionator, va fi aplicat acest statut. 

(3) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor 

disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 

Art. 80(1) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

(2)  Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.  

Art. 81 Abaterile de la regulile de disciplina, precum si incalcarea obligatiilor de serviciu 

constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit legii, astfel : 

 

a) avertismentul scris se aplica salariatului care incalca obligatiile sale de munca si 

normele de comportare la locul de munca, prin savarsirea urmatoaleor abateri : 

              1) o absenta nemotivata de la serviciu ;  

              2)  intarzierea la programul de lucru cu pana la 15 minute ; 

              3)  nerespectarea programului de lucru, neprezentarea la ora inceperii lucrului ;  

              4)  parasirea locului de munca in timpul programului de lucru fara aprobarea sefului 

direct ; 

              5)  refuzul nejustificat de a duce la indeplinire sarcinile de serviciu cuprinse in fisa 

postului ;  
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              6)  nerespectarea obligatiilor de serviciu cuprinse in fisa postului ;  

              7)  neanuntarea in scris a sefului ierarhic in cazul in care nu pot fi indeplinite 

sarcinile de serviciu conform fisei postului ; 

               8) neutilizarea  echipamentului de lucru si de protectie, tinuta de lucru neglijenta ; 

               9) nerespectarea regulilor privind combaterea infectiilor nosocomiale ; 

              10) exploatarea necorespunzatoare a dotarilor, instalatiilor, utilajelor, aparaturii ;  

              11) neparticiparea din vina salariatului la instructajele PM, PSI ;  

              12) fumatul in locurile in care acesta este strict interzis sau in alte locuri decat cele 

amenajate ca locuri pentru fumat ;  

              13) neexecutarea curateniei la locul de munca, la sfarsitul programului de lucru/ 

lipsa de ordine si curatenie la locul de munca ;  

              14) provocarea de acte violente (fizice si de limbaj) in interiorul unitatii fata de colegi, 

subalterni sau conducatori, adresarea de injurii la adresa colegilor in cadrul colectivului de 

munca precum si fata de  pacienti sau insotitorii acestora; instigarea la violenta fizica si de 

limbaj ;  

              15) comportament necuviincios fata de colegi sau sefii ierarhic superiori ;  

              16) nerespectarea ghidurilor de practica medicala ; 

              17) reclamatii din partea unor persoane fizice sau juridice pentru calitatea proasta a 

serviciilor prestate de catre salariati ;             

              18) reclamatii ale pacientilor cu privire la comportamentul/atitudinea/formulele de 

adresare ale personalului medico-sanitar si auxiliar sanitar fata de acestia cat si fata de 

insotitorii ori vizitatorii acestora ;     

              19) nesemnarea zilnica si la timp a condicilor de prezenta ; 

              20) fotografierea sau filmarea pacientilor fara consimtamantul acestora, cu exceptia 

situatiei in care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului si a tratamentului sau 

pentru evitarea suspectarii unei culpe medicale ;  

               21) predarea cu intarziere, de catre medicul curant (mai mult de 24 de ore de la 

externarea pacientului) la secretariatul sectiei clinice a foilor de observatie la externarea 

pacientilor ;  

               22) neaducerea la cunostinta sefilor ierarhici asupra unor deficiente de natura a 

impiedica buna desfasurare a activitatii la locul de munca ; 

                23) prezentarea de catre salariatii unitatii (care nu au calitatea de purtator de 

cuvant) a punctelor de vedere in legatura cu activitatea spitalului sau in legatura cu actul 
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medical în ziare, publicaţii de orice natură în mediu virtual public (internet, intranet), la 

televiziuni şi în orice organisme media ;  

               24)  participarea la emisiuni audio vizuale sau acordarea de interviuri de orice fel in 

care se discuta activitatea economica, financiara, medicala a unitatii fara acordul prealabil 

exprimat in mod explicit (scris) al conducerii unitatii ; 

               25) publicarea, devualarea, fotocopierea în scopul folosirii interesului propriu, 

aducerea la cunoştinţă a publicului larg prin orice mijloc de comunicare, a oricărui înscris 

intern/extern ce poartă antetul spitalului şi/sau semnătura conducerii unităţii (directori, 

reprezentant legal – Manager), fără acordul exprimat în mod explicit (scris) de către 

conducerea unitatii; 

               26)  savarsirea oricarui act de discriminare ori hartuire sexuala ;  

                27) divulgarea catre persoane din afara unitatii a unor date privind activitatea 

acesteia, care nu sunt de interes public sau a unor date personale ale altor salariati fara 

acordul acestora ; 

                28)  introducerea, posedarea, distribuirea, comercializarea, consumarea de 

stupefiante, medicamente al caror efect poate produce dereglari comportamentale; 

                29) exprimarea sau desfăşurarea, in calitate de salariat, în timpul programului de 

lucru a unor opinii sau activităţi cu caracter politic;  

                30) manifestări care aduc atingere prestigiului Spitalului Clinic Judetean de 

Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi; 

                31) comunicarea, divulgarea si transmiterea pe orice cale, catre alte persoane sau 

unitati, de acte, note interne, decizii, date privind contractele sau elemente privind activitatea 

unitatii, altele decat cele care fac obiectul contractelor si intelegerilor;  

 

b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a 

dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile, se aplica salariatului 

care repeta abaterea/abaterile pentru care a fost sanctionat cu avertisment scris sau incalca 

obligatiile sale de munca si normele de comportare la locul de munca, prin savarsirea 

urmatoaleor abateri :               

              1) incalcarea regulilor privind activitatile de protectie a muncii, prevenirea si 

stingerea incendiilor care pot conduce la producerea anumitor evenimente ; 

              2) necompletarea sau completarea necorespunzatoare a evidentelor de orice fel, 

precum si comunicarea de date sau informatii inexacte, incomplete sau neconforme cu 

realitatea ;  
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              3) lipsa de loialitate fata de prestigiul unitatii ;  

              4) nerespectarea confidentialitatii  actelor si documentelor medicale si a secretului 

profesional, conform prevederilor legale. 

c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%  se poate aplica 

salariatului care repeta abaterea/abaterile pentru care a fost sanctionat cu avertisment scris 

sau cu retrogradarea din functie sau incalca obligatiile sale de munca ori normele de 

comportare la locul de munca, influentand bunul mers al activitatii prin savarsirea 

urmatoarelor abateri :             

             1)  refuzul salariatului de a semna fisa postului sau completarile/modificarile aduse 

acesteia;  

            2)  nerespectarea regulilor de acces la locurile de munca ;  

            3) pretinderea sau primirea de la salariatii unitatii sau de la alte persoane,  de bani 

sau foloase pentru lucrari/servicii prestate in cadrul atributiilor de serviciu ori executarea de 

lucrari/servicii in interes personal sau straine interesului spitalului; 

            4) pretinderea sau primirea de avantaje materiale pentru exercitarea atributiilor de 

serviciu sau pentru favorizarea rezolvarii unor servicii ;   

             5)  amenintarea, impiedicarea sau obligarea unui salariat sau a unui grup de salariati 

de a participa la greva sau munca in timpul grevei ; 

            6)  executarea de lucrari/servicii pentru care nu are competenta  profesionala ;  

            7) crearea de discutii neprincipiale, certuri, scandaluri, acte reprobabile in cadrul 

colectivului de munca, comentarea neintemeiata a unor dispozitii date de seful ierarhic 

superior precum si intarzierea nejustificata a rezolvarii  lor ; 

             8) refuzul nejustificat de respectare a dispozitiilor sefilor ierarhici superior,care  sunt 

conforme cu procedurile legale in vigoare şi/ sau incitarea altor persoane la acest lucru ; 

             9) introducerea si /sau consumul de bauturi alcoolice in unitate sau prezentarea la 

serviciu in conditii necorespunzatoare desfasurarii activitatii precum si efectuarea serviciului 

sub influenta alcoolului ;  

            10)  prezentarea la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice ; 

            11) refuzul explicit sau implicit de a da relatii in scris, la solicitarea unitatii, daca este 

in cunostinta de cauza, in vederea efectuarii cercetarilor prealabile privind accidentele de 

munca si abaterile disciplinare ;  

            12) nerespectarea drepturilor pacientilor prevazute de lege;  

            13) introducerea si/sau consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru ;   
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            14) in situatia in care medicul de garda la domiciliu este solicitat pentru a acorda 

asistenta medicala de urgenta la nivelul unitatii si nu poate fi contactat sau nu raspunde 

solicitarii, acesta va fi sanctionat  prin diminuarea salariului de baza individual cu un procent 

intre 5-10% pe o perioada de 3 luni;.  

 Comisia de disciplina va aplica sanctiunea, stabilind durata si procentul, avand in 

vedere imprejurarile in care a fost savarsita fapta, gradul de vinovatie a salariatului la 

savarsirea faptei, consecintele abaterii disciplinare, comportarea generala in serviciu a 

salariatului precum si eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.  

d) reducerea salariului de baza si/sau dupa caz si a indemnizatiei de conducere pe o 

durata de 1-3 luni cu 5-10% se aplica salariatului pentru incalcarea obligatiilor sale de 

munca si a normelor de comportare la locul de munca;             

 e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca se aplica salariatului care 

repeta abaterea/abaterile pentru care a fost sanctionat cu avertisment scris, cu retrogradarea 

din functie sau reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%  si/sau dupa 

caz a indemnizatiei de conducere pe o durata de 1-3 luni cu 5-10% sau incalca obligatiile 

sale de munca ori normele de comportare la locul de munca, influentand bunul mers al 

activitatii prin savarsirea urmatoarelor abateri :  

1) lipsa nemotivata a salariatului mai mult de 3 (trei) zile consecutive de la serviciu 

fara sa anunte seful ierarhic superior sau conducerea unitatii asupra 

imposibilitatii prezentarii la servici ;  

2) lipsa nemotivata a salariatului dupa efectuarea concediului fara salariu fara a 

anunta seful ierarhic superior sau conducerea unitatii asupra imposibilitatii 

prezentarii la locul de munca in termen de 3 (trei) zile de la data cand a expirat 

concediul fara salariu ;  

3) introducerea si/sau consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru 

in mod repetat ;  

4) efectuarea serviciului in stare vizibila de ebrietate constatată şi consemnată într-

un proces-verbal contrasemnat de cel putin 2 martori ;  

5) sustragerea sau favorizarea sustragerii, instrainarea fara drept de bunuri 

apartinand Spitalului Clinic Judetean de Urgenta « Sf. Spiridon «  Iasi, colegilor 

de serviciu, pacientilor sau oricaror alte persoane aflate in incinta unitatii ;  

6) alte fapte care determina un pericol social major sau incalcarea in mod repetat a 

obligatiilor de munca, inclusiv a normelor de comportare in timpul serviciului ;  

7) repetarea abaterilor prevazute la art. 81 lit. a,b,c, d din Regulamentul Intern.  
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Art. 82(1) Repetarea aceleiasi abateri disciplinare se pedepseste cu o sanctiune superioara 

celei aplicate anterior, pana la desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.  

(2) Lista faptelor/actelor/abaterilor savarsite de salariati prevazute in prezentul regulament nu 

este limitativa, sanctiunile disciplinare putandu-se aplica pentru nerespectarea si a altor 

obligatii prevazute in acte normative si/sau ordine si decizii interne, in vigoare.  

Art. 83 Pentru salariatii care lipsesc nemotivat precum si pentru salariatii care lipsesc 

nemotivat dupa efectuarea concediului fara salariu, fara a instiinta seful ierarhic superior sau 

conducerea unitatii asupra imposibilitatii prezentarii la serviciu, la dosarul de personal va 

trebui sa existe un referat intocmit de seful ierarhic superior/Serv. Resurse Umane cu privire 

la acest aspect precum si convocarea facuta de unitate in vederea desfasurarii cercetarii 

disciplinare prealabile. Aceasta convocare se face prin scrisoare recomandata cu confirmare 

de primire, care va face dovada comunicarii. In cazul in care salariatul nu da curs convocarii, 

biroul personal va intocmi un proces verbal de neprezentare in vederea desfasurarii 

cercetarii disciplinare cu privire la absentele nemotivate si se va proceda la desfacerea 

disciplinara a contractului individual de munca.   

Art. 84 Abaterile disciplinare savarsite de o persoana incadrata in munca pe perioada 

detasarii in unitatea noastra se sanctioneaza de unitatea unde este detasat.  

Art. 85 Sanctiunile privind retragerea unei gradatii, retrogradare, desfacerea contractului de 

munca se pot aplica numai cu acordul unitatii care l-a detasat. 

Art.  86 (1) Sanctiunile disciplinare se aplica de catre managerul unitatii la propunerea 

Comisiei de disciplina iar semnalarea abaterilor se face de catre sefii sectiilor, asistente sefe, 

sefii de servicii si compartiment.  

(2) In afara sanctiunilor disciplinare, pentru abateri de la normele de convietuire sau normele 

etice si deontologice, persoanele respective pot fi deferite spre judecare instantelor 

competente. 

(3) Abaterile de la normele de etica si deontologie medicala, precum si alte abateri care aduc 

atingere prestigiului profesional savarsite de personalul medical, se analizeaza si 

sanctioneaza de Colegiul Medicilor. 

B. SANCŢIUNILE DISCIPLINARE SPECIALE 

Art.87 Sancţiunile disciplinare speciale sunt prevăzute de anumite legi privind exercitarea 

profesiunilor specifice sistemului sanitar.  

Art.88 Medicii răspund disciplinar pentru nerespectarea legilor şi a regulamentelor profesiei 

medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, 
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pentru orice fapte săvarşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze 

onoarea şi prestigiul profesiei sau al Cologiului Medicilor din Romania. 

Art.89 Farmaciştii răspund disciplinar pentru nerespectarea legilor şi a regulamentelor 

profesionale, pentru orice faptă săvarşită în legătură cu profesia sau în afara acesteia. 

Art.90 Răspunderea disciplinară a farmaciştilor este prevăzută de Legea nr. 95/2006, titlul 

XIV privind exercitarea profesiei de farmacist, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.91 Biochimiştii, biologii şi chimiştii care încalcă regulamentele specifice privind 

exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist sunt sancţionaţi în conformitate cu 

Legea nr. 460/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.92 Asistenţii medicali care încalcă normele de exercitare a profesiei şi nu respectă Codul 

de etică şi deontologie al asistentului medical răspund disciplinar, în funcţie de gravitatea 

abaterii. 

Art.93 Sancţiunile disciplinare pentru asistenţii medicali se aplică în conformitate cu 

prevederilor OUG nr.144/ 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 

profesiei de moasã si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea 

Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, cu 

modificările şi completările ulterioare.   

 

 

CAPITOLUL XV 

 REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA 

 

  Art. 94 In conformitate cu prevederile art. 250 din Codul Muncii republicat, angajatorul 

stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare 

săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

b) gradul de vinovăţie a salariatului; 

(c) consecinţele abaterii disciplinare; 

(d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

(e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

Art. 95(1) Conform art. 251 alin.1 din Codul Muncii republicat, sub sancţiunea nulităţii 

absolute, nicio măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi dispusă mai înainte de 

efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. Aceasta sarcina revine conducerii unitatii.  
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(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris 

de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se 

obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Aceasta persoana are obligatia de a lua o  nota 

explicativa de la salariatul in cauza si sa verifice sustinerile facute in aparare.  

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un 

motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării 

disciplinare prealabile. 

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină 

toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea 

toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul de a fie asistat, 

la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al carui membru de sindicat este. 

Art. 96(1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă 

scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea 

abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual 

de munca sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 64 alin.3 din 

prezentul regulament nu a fost efectuată cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

 f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz 

al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti 

competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

(6) In cazul in care unitatea a formulat plangere penala impotriva unui salariat sau acesta a 

fost trimis in judecata pentru fapte penale compatibile cu functia detinuta, conducerea unitatii 
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il va suspenda din functie pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.  Pe timpul 

suspendarii contractului individual de munca, nu se platesc drepturile salariale.  

(7) Incălcarea Regulamentului Intern atrage sancţionarea salariatului vinovat. 

Art. 97 Orice cercetare a unei abateri disciplinare va fi efectuata conform procedurii 

prevazuta in Anexa nr. 9 la Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivelul Spitalului Clinic 

Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi.  

Art. 98  Procedura cercetării disciplinare prealabilă, conform Contractului Colectiv de Munca 

la nivel de unitate este următoarea: 

1. Odată cu luarea la cunoştinţă de către angajator de săvârşirea unei fapte ce ar putea fi 

considerată abatere disciplinară, acesta emite decizia de cercetare disciplinară. 

2. Decizia de cercetare disciplinară prealabilă trebuie să descrie acţiunea şi inacţiunea 

cercetată, data producerii acesteia, prevederile avute in vedere ca fiind încălcate, cine a 

făcut sesizarea, data şi ora la care are loc prima audiere din partea comisie de cercetare 

disciplonară prealabilă. Audierea trebuie consemnată în scris sub sancţiunea nulităţii. 

3. Decizia de cercetare disciplinară prealabilă, împreună cu copia după actul de sesizare a 

faptei se comunică celui cercetat cu semnătură de primire. În cazul în care salariatul refuză 

primirea, aceasta va fi trimisă prin scrisoare recomandată la domiciliul sau reşedinţa 

acestuia. 

4. La prima audiere sunt convocaţi toţi salariaţii care erau prezenţi, sau ar fi trebuit să fie 

prezenţi în locul şi la data la care a avut loc fapta. 

5. După prima audiere comisia de cercetare prealabilă comunică concluziile celor audiaţi. 

6. Dacă se consideră că există o abatere disciplinară, comisia de cercetare disciplinară 

prealabilă comunică celui acuzat acuzaţia care i se adduce, copii de pe actele comisiei care 

stau la baza acuzaţiei şi I se acordă un termen de două zile lucrătoare pentru a-şi formula, 

într-o notă explicativă apărarea în scris şi pentru a prezenta noi probe în apărarea sa, 

inclusive martori. 

7. După primirea Notei explicative, comisia de cercetare disciplinară prealabilă dă curs 

apărărilor salariatului, formulate în scris sau exprimate oral în faţa comisiei. 

8. După cercetarea apărărilor salariatului, comisia disciplinară propune sau nu o sancţiune 

disciplinară. 

9. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în vederea desfăşurării cercetării 

disciplinare prealabile, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună 

sancţionarea, fără realizarea cercetării disciplinare prealabile. 
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10. În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină 

toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei imputernicite să realizeze cercetarea 

toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat ori 

reprezentat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

11. Sancţiunile disciplinare se aplică potrivit legii. 

12. Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă in formă 

scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea 

abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

13. Decizia de sancţionare se comunică personal salariatului în cel mult 5 zile de la data 

emiterii ei şi produce efecte de la data comunicării. 

14. Decizia de sancţionare poate fi contestată de către salariat la instanţele de judecată 

competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

 

CAPITOLUL XVI 

RASPUNDEREA PATRIMONIALA  

 

Art.99(1) Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile 

contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu 

material din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu 

serviciul. 

(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate 

adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente. 

(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul 

vinovat de producerea pagubei, în condiţiile art. 254 şi următoarele din Codul Muncii, 

republicat.  

(4) Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile 

contractuale pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu 

munca lor. 

(5) Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze 

neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul 

normal al serviciului. 

(6) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în 

legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a 
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pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va 

putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării. 

(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, conform alin. (6), nu poate fi mai  

mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. 

Art. 100(1) Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii 

fiecaruia se stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei. 

(2) Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, 

raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii 

pagubei si, atunci cand este cazul, si in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau 

inventar. 

Art. 101(1) Salariatul  care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o 

restituie. 

(2) Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in 

natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa 

suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste 

potrivit valorii acestora de la data platii.  

Art. 102(1) Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile 

salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in 

munca. 

(2) Ratele nu pot fi mai mari de 1/3 din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu 

celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul respectiv.   

Art.103(1)  În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să 

îl fi despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine 

funcţionar public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori 

autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către 

angajatorul păgubit. 

(2)  Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui 

contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin 

urmărirea bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă. 

Art. 104 În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate 

face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, 

angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură 

civilă. 
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CAPITOLUL XVII 

ACCESUL SI CIRCULATIA VIZITATORILOR  

 

Art. 105 (1) Accesul persoanelor straine in unitate este permis in perioada in care se 

lucreaza cu publicul si cu respectarea normelor de conduita corespunzatoare.  

(2) Vizitarea bolnavilor, acolo unde este posibil, se va face numai conform programului 

stabilit de catre conducerea unitatii si afisat la poarta spitalului. Vizitatorii, pe durata vizitei, au 

obligatia de a respecta bunurile si personalul spitalului precum si a regulilor generale de 

igiena.   

(3) Vizitatorii sunt indrumati la patul bolnavilor de un cadru mediu desemnat de seful de 

sectie sau de asistenta sefa. In situatia  mai multor vizitatori, acestia vor fi introdusi pe rand, 

astfel ca numarul lor la un bolnav sa nu depaseasca 2 persoane. 

(4) Este interzis vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al 

bolnavului sau in cantitate prea mare. Este interzisa si introducerea de bauturi alcoolice. 

(5) Vizitatorii vor evita discutiile neplacute ce pot afecta pacientii,  vor respecta linistea 

celorlalti bolnavi internati. Pentru bolnavii deplasabili este recomandabil ca vizita sa se 

desfasoare in holuri sau in camerele din sectii amenajate corespunzator. 

(6) Vizitatorilor le este interzis fumatul in unitate.  

(7) Vizitatorii trebuie sa respecte orele de vizita si sa dea curs indicatiilor medicilor, 

personalului sanitar sau de paza. 

 

 

CAPITOLUL XVIII 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR  

 

Art. 106  Pacienţii sunt indreptăţiti la asistenţă medicală atât în unităţile ambulatorii cât şi în 

unităţile cu paturi, modul de adresabilitate, cheltuielile de asistenţă fiind cele stabilite de 

regulamentul de functionare. 

Art.107 Ca beneficiari ai actului medical, pacientii trebuie sa respecte normele de 

comportare in unitatile sanitare, dupa cum urmează : 

A) In ambulatoriu integrat: 

-pacientii au acces in ambulatoriu prin prezentarea directa la medicul specialist sau cu bilet 

de trimitere de la medicul de familie ori cu bilet de trimitere de la un alt medic specialist; 
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-pacientii trebuie sa respecte ordinea de prezentare la medic, sa astepte chemarea in 

cabinet; 

-pacientii trebuie sa respecte ordinea curatenia si linistea in salile de asteptare; 

-murdarirea peretilor, degradarea mobilierului din salile de asteptare, distrugerea de instalatii 

sanitare ale spitalului sunt acte reprobabile a caror comitere trebuie evitata. 

B) In unitatile cu paturi : 

-accesul se face cu bilet de trimitere sau prin serviciul de urgenta, fiind admisi ca insotitori la 

internare/vizitare maxim 2 persoane; 

-bolnavii internati sunt obligati sa poarte pe toata durata internarii tinuta de spital; 

-este interzisa circulatia bolnavilor in alte sectii decat cele de internare; 

-bolnavii internati nu pot parasi unitatea in tinuta de spital, fiind interzisa circulatia pe strazi 

sau in parcuri in astfel de tinuta; 

-este interzis consumul de alcool si fumatul in incinta spitalului; 

-bolnavii sunt datori sa respecte unitatea sanitara si pe ceilalti pacienti, in care sens se vor 

abtine de la tulburarea linistii, de la producerea de murdarie sau degradare a bunurilor 

spitalului; 

-sa cunoască şi să respecte regulamentul de ordine interioara a spitalului; 

- se interzice introducerea de aparatură audio-video în incinta unităţii medicale; 

- se interzice pacienţilor internaţi/consultaţi filmarea şi înregistrarea audio a celorlalţi pacienţi 

cu care intra în contact pe timpul spitalizării, la internare sau consultare; 

- Bolnavii internaţi în secţii/saloane/rezerve vor adopta un comportament astfel încât să nu 

deranjeze prin orice fel de manifestare ceilalţi pacienţi  (discuţii, zgomote de orice natură, 

zgomote/sunete provocate de aparatură electronică); 

- La internare pacientii/bolnavii vor preda toate sumele de bani/bunurile de valoare aflate 

asupra lor la acel moment însoţitorilor, aparţinătorilor sau rudelor acestuia. În caz contrar, se 

va întocmi Proces-verbal de predare primire semnat de pacient şi personalul Biroului 

Internări prin care se vor evidenţia toate sumele de bani/bunurile primite în grija unităţii, ce 

vor fi puse la dispoziţia pacientului la externare. Bunurile/sumele de bani preluate cu proces-

verbal de predare primire de la pacienţii internaţi vor fi stocate într-o incintă special 

amenajată pentru care se va asigura integritatea şi siguranţa bunurilor preluate.  

Nedeclararea sau neprezentarea sumelor de bani/bunurilor de valoare la internare precum si 

refuzul de ducere la indeplinire a prezentei obligaţii va conduce în mod automat la lipsa 

răspunderii unităţii ca enitate juridică asupra bunurilor personale cu care intră în unitate orice 

pacient sau vizitator.  
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Art.108   Sanctiuni aplicabile. 

Incalcarea regulilor mai sus enuntate poate duce la urmatoarele sanctiuni : 

A) In ambulatoriu integrat: 

-refuzul consultarii persoanelor nedisciplinate, cu exceptia cazurilor de urgenta , 

-recuperarea pagubelor materiale pricinuite de pacienti prin achitarea la serviciul financiar al 

unitatii a contravalorii pagubei sau prin actiuni civile in dezdaunare. In aceste situatii, 

bolnavului i se iau datele personale, domiciliul si se inainteaza referatul asupra celor comise 

conducerii spitalului pentru luarea unor masuri de rigoare - raspund de cele amintite medicul  

sef  si asistenta sefa. 

- anunţarea conducerii unităţii şi anunţarea organelor competente (Poliţie, Parchet, Pompieri, 

Personalul Firmei ce asigură securitatea unităţii) funcţie de situaţia de fapt ivită, respectiv 

prin încălcarea uneia sau mai multor obligaţii enumerate mai sus. 

B)    In sectiile cu paturi: 

-interzicerea accesului vizitatorilor nedisciplinati sau evacuarea  acestora din unitate; 

-interzicerea vizitei la un anumit bolnav; 

-externarea inainte de termen, fara a se pune in pericol viata pacientului; 

-recuperarea de la bolnav a pagubelor materiale produse; 

-raspund de aceste masuri medicul sef de sectie, asistenta sefa si serviciul de paza; 

- anunţarea conducerii unităţii şi anunţarea organelor competente (Poliţie, Parchet, Pompieri, 

Personalul Firmei ce asigură securitatea unităţii) funcţie de situaţia de fapt ivită, respectiv 

prin încălcarea uneia sau mai multor obligaţii enumerate mai sus. 

C) Unitatea va afişa la loc vizibil (Afişier în toate secţiile spitalului, Birou Internări, Puncte de 

acces) prezentele obligaţii aflate în sarcina pacienţilor internaţi şi/sau consultaţi în incinta 

spitalului. Lipsa afişării, intr-unul din punctele vizibile de acces în incinta unităţii a obligaţiilor 

pacienţilor internaţi/consultaţi nu poate fi invocată în motivarea necunoaşterii şi /sau asumării 

acestor obligaţii.  

 

CAPITOLUL XIX 

PROTECTIA MATERNITATII LA LOCUL DE MUNCA 

 

Art. 109(1) O.U.G. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile 

si completarile ulterioare,  reglementează măsuri de protecţie socială pentru: 
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a)salariate gravide şi mame, lăuze sau care alăptează, de cetăţenie română ori a unui stat 

membru al Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, care au raporturi de muncă 

sau raporturi de serviciu cu un angajator; 

b)cetăţeni ai altor state şi apatrizi, care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în 

România, dacă fac parte din categoriile de salariate prevăzute la lit. a). 

(2) În sensul prevederilor O.U.G. nr.96/2003, termenii şi expresiile de mai jos sunt definite 

după cum urmează: 

a)protecţia maternităţii este protecţia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide şi/sau 

mame la locurile lor de muncă; 

b)locul de muncă este zona delimitată în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestrată cu 

mijloacele şi cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operaţii, lucrări sau 

pentru îndeplinirea unei activităţi de către unul ori mai mulţi executanţi, cu pregătirea şi 

îndemânarea lor, în condiţii tehnice, organizatorice şi de protecţie a muncii corespunzătoare, 

din care se obţine un venit în baza unui raport de muncă ori de serviciu cu un angajator; 

c)salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice 

de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de 

medicul specialist care să îi ateste această stare; 

d)salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea 

concediului de lăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, 

anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de 

la data la care a născut; 

e)salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea 

concediului de lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la 

începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale 

eliberate de medicul de familie în acest sens; 

f)dispensa pentru consultaţii prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de 

către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor şi 

examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist; 

g)concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are 

obligaţia să îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie cu durată 

totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condiţiile legii; 

h)concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la lit. c) 

- e) pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor.  
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(3) Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) din O.U.G. 96/2003 au obligaţia de a se prezenta la 

medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea. 

(4) În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (3) şi nu informează 

în scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale prevăzute în 

O.U.G. 96/2003.  

(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris de 

către o salariată că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c)-e) din O.U.G. 

96/2003 are obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul 

teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea. 

(2)De la data primirii înştiinţării medicul de medicina muncii şi inspectoratul teritorial de 

muncă vor verifica condiţiile de muncă ale salariatei la termenele şi în condiţiile stabilite prin 

normele de aplicare a O.U.G. nr. 96/2003.  

Art.110 Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a 

salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul 

bunei desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă. 

Art.111 În cazul în care o salariată se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c)-e) 

din O.U.G. nr. 96/2003 şi desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri 

pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, în sensul 

celor prevăzute de lege, angajatorul este obligat să îi modifice în mod  corespunzător 

condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de 

muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de 

medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale. 

Art.112 (1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să 

îndeplinească obligaţia prevăzută la art. 9 din O.U.G. nr. 96/2003 salariatele prevăzute la art. 

2 lit. c)-e) din O.U.G. nr. 96/2003 au dreptul la concediu de risc maternal, după cum 

urmează: 

a)înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementărilor legale 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,  

b)după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevăzute la art.2 lit. c) -

e) din O.U.G. nr. 96/2003  în cazul în care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru 

creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, până la 3 ani. 

(2)Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce 

nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va 
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elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii 

prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 

(3)Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat la 

consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sănătăţii. 

Art. 113 În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini 

durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la 

reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, 

suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 

Art. 114(1)Angajatorii sunt obligaţi să acorde salariatelor care alăptează, în cursul 

programului de lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare. În aceste pauze se 

include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul. 

(2)La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a 

timpului său de muncă cu două ore zilnic. 

(3)Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se 

includ în timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral din 

fondul de salarii al angajatorului. 

(4)În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale pentru alăptat, 

acestea vor îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare. 

Art. 115(1)Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) din O.U.G. nr. 96/2003 nu pot fi obligate să 

desfăşoare muncă de noapte.  

(2)În cazul în care sănătatea salariatelor menţionate la alin. (1) este afectată de munca de 

noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un 

loc de muncă de zi, cu menţinerea salariului de bază brut lunar. 

(3)Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în 

care sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte. 

(4)În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata 

va beneficia de concediul şi indemnizaţia de risc maternal, conform legii.  

Art. 116 Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e)  din O.U.G. nr. 96/2003 nu pot desfăşura 

muncă în condiţii cu caracter insalubru sau penibil. 

Art. 117(1)Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de 

serviciu în cazul: 

a)salariatei prevăzute la art. 2 lit. c)-e) din O.U.G. nr. 96/2003, din motive care au legătură 

directă cu starea sa; 
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b)salariatei care se află în concediul de risc maternal; 

c)salariatei care se află în concediul de maternitate; 

d)salariatei care se află în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, 

în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani; 

e)salariatei care se află în concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 

ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani. 

(2)Interdicţia prevăzută la alin. (1) lit. b)-e) se extinde o singură dată cu până la 6 luni, după 

revenirea salariatei în unitate. 

(3)Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierilor pe motive economice ce rezultă din 

desfiinţarea postului ocupat de salariată, ca urmare a dificultăţilor economice, a 

transformărilor tehnologice sau a reorganizării angajatorului, în condiţiile legii. 

(4)Prevederile alin. (1) lit. d) şi e) şi ale alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi 

salariaţilor bărbaţi aflaţi în situaţiile respective. 

Art. 118 Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile O.U.G. 96/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare.   

CAPITOLUL XX 

CIRCUITUL DOCUMENTELOR SI ACTELOR IN UNITATE 

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SI PETITIILOR ADRESATE 

SPITALULUI  

 Art.119 (1)  Actele, documentele si lucrarile spitalului pot purta denumirea de: decizii, nota 

interna, nota de serviciu, adresa de instiintare, referat, cerere, etc. 

(2)  Toate înscrisurile/actele de uz intern şi extern ale unităţii indiferent de circuitul acestora, 

vor purta în mod obligatoriu antetul spitalului, denumirea serviciul/secţiei/biroului de la care 

emană, număr de înregistrare la Registrul general al unităţii, numele, prenumele şi 

semnătura persoanelor care au întocmit/redactat/contrasemnat şi emis actul.  

 (3) Orice document adresat altor instituţii sau foruri superioare se va elibera/ expedia numai 

prin registratura/secretariatul spitalului, iar aceste documente nu pot fi înaintate destinatarilor 

dacă nu conţin semnătura reprezentantului legal al unităţii (Manager) ori a locţiitorului 

acestuia, în condiţiile legii. Lipsa semnăturii reprezentantului legal pe orice înscris/act cu 

circuit extern, destinat altor persoane juridice ori fizice, nu reprezintă punctul de vedere ofical 

al unităţii şi nu este considerat înscris ofical al unităţii şi totodată nu reprezintă voinţa deplin 

exprimată în mod explicit.   
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Art.120(1) Deciziile sunt  redactate de catre biroul personal din cadrul Serviciului Resurse 

Umane si sunt transmise spre aprobare si semnare managerului, fiind difuzate prin 

intermediul registraturii spitalului. Originalul deciziei se pastreaza la Biroul  personal in 

registrul special cu aceasta  destinatie. 

(2) Referatele prin care se solicită achiziţionarea unor bunuri, servicii sau lucrări vor respecta 

întocmai condiţiile impuse de normale în materia achiziţiilor publice (O.U.G. nr. 34/2006, H.G. 

nr. 925/2006, O.G. nr. 30/2006). Referatele de necesitate vor conţine în mod obligatoriu 

următoarele elemente: antetul spitalului, numele serviciului/secţiei/biroului de la care provine, 

numele prenumele şi semnătura persoanei care emite/redactează/întocmeşte/  

contrasemnează, cantitatea necesară şi orice elemente tehnice ce pot ajuta la identificarea 

categoriilor de bunuri solicitate. Referatele de necesitate sunt înaintate conducerii spre 

aprobare.  

Art.121 Notele de serviciu, notele interne, deciziile de la managerul unitatii sau ceilalti 

superiori ierarhici, precum si intre serviciile/compartimentele din unitate – se comunica celor 

interesati prin intermediul registraturii.  

Art.122(1) Documentele si lucrarile se inainteaza spre aprobare si semnare managerului de 

catre sefii serviciilor de specialitate, respectiv de catre sefii de sectii/laboratoare/servicii. 

 (2)  Actele care produc efecte juridice vor fi vizate de catre consilierul juridic al spitalului. 

Refuzul acordării vizei de legalitate pe orice înscris înaintat spre avizare Oficiului Juridic, va 

face obiectul unui punct de vedere exprimat în scris, înregistrat la unitate şi adus la 

cunoştinţa conducerii unităţii. 

(3) Actul sau adresa se redactează în atatea exemplare originale câţi destinatari sunt, plus 

un exemplar care se va pastra la serviciul de specialitate sau sectia respectivă, purtând la 

final data, numele şi prenumele persoanei care l-a întocmit. 

Art.123(1) Toate documentele de provenienţă externa, primite prin registratura spitalului sunt 

inaintate managerului pentru rezolutie si repartiţie catre serviciile/functiile/sectiile delegate cu 

solutionarea lor. 

(2) Regula se aplica indiferent de destinatarul adresei/actului respectiv, care poate avea o  

anumita functie în cadrul spitalului. 

(3) Documentele sunt distribuite prin intermediul registraturii cu rezolutia managerului  

spitalului. 

Art.124  Dupa rezolvarea cererii sau actului de catre serviciul sau compartimentul delegat in 

acest scop, se inainteaza prin grija secretariatului  managerului spre aprobare şi semnare. 
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In cazul absentei managerului sau în cazul imposibilităţii de exercitare a functiei de catre 

acesta din diverse motive, altele decât cele de incompatibilitate, are drept de semnătură 

persoana care a fost desemnata in acest sens de către managerul unităţii,  statuată expres 

prin dispozitie scrisă a managerului. 

Art.125  Angajaţii care reclamă sau sesizează cu bună credinţă încălcări ale legii, a 

deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, 

economicităţii şi transparenţei beneficiază de protecţie conform principiilor prevăzute de 

Legea nr. 571/2004 : 

 Principiul legalităţii 

 Principiul supremaţiei interesului public 

     Principiul responsabilităţii 

 Principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele 

care reclamă ori sesizează încălcări ale legii. 

 Principiul bunei conduite 

 Principiul bunei credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în 

unitate care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că 

fapta constituie o încălcare a legii. 

Art.126  (1) Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, 

contravenţii sau infracţiuni constituie  avertizare în interes public şi priveşte : 

-Infracţiuni de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu 

serviciul 

-Încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese- 

-Folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane 

-Încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale 

-Încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile 

-Incompetenţa sau neglijenţa în serviciu 

-Evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, 

retrogradare şi eliberare din funcţie 

-Emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau 

clientelare 

-Administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public  

-Încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel 

al ocrotirii interesului public. 
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(2) Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale,  poate fi 

făcută : şefului ierarhic, conducătorului unităţii, comisiilor de disciplină, organelor judiciare. 

(3) Avertizorii beneficiază de protecţie, după cum urmează : 

 de prezumţia de bună-credinţă, până la proba contrară; 

 la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, 

comisiile de disciplină au obligaţia de a invita şi un reprezentant al sindicatului; 

 în situaţia în care cel reclamat  prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, 

direct sau indirect comisia de disciplină va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-

i identitatea; 

 în litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate 

dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, 

dacă sancţiunea  a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu 

bună credinţă. 

 

CAPITOLUL XXI 

NORME OBLIGATORII SI DISPOZITII FINALE  

 

Art.127 (1) Este interzisă publicitatea oricărui medicament  care nu este în concordanţă cu 

rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agenţia Naţională a Medicamentului si 

insotite de catre acesta 

(2)Toate materialele promoţionale ale unui produs destinate profesioniştilor din sectorul 

sanitar trebuie să fie în concordanţă cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de 

Agenţia Naţională a Medicamentului si insotite de catre acesta. 

(3) Publicitatea unui medicament trebuie să încurajeze folosirea raţională a produsului, 

prezentându-l în mod obiectiv, fără a-i exagera calităţile şi fără să inducă în eroare. 

Publicitatea trebuie să fie onestă, adevărată şi corectă. Publicitatea trebuie să evite orice 

susţinere sau reprezentare în măsură să inducă în eroare consumatorul, chiar şi prin 

omisiune, ambiguitate sau exagerare. 

(4). Publicitatea destinată profesioniştilor din sectorul sanitar poate fi făcută atât pentru 

medicamentele fără prescripţie medicală, cât şi cele cu prescripţie medicală. 

(5) În cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă « Sf.Spiridon »  Iasi spaţiul destinat 

publicităţii pentru medicamente este la sediul unitatii, precum si la sediile sectiilor spitalului.  
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(6) Întâlnirile dintre reprezenanţii firmelor de medicamente şi medicii specialişti se vor 

desfăşura după un program avizat de şeful secţiei şi aprobat  de către conducerea spitalului. 

(7)Conţinutul materialului publicitar trebuie notificat către conducerea spitalului şi nu poate 

constitui obiectul nici unei modalităţi de publicitate fără acordul exprimat în mod liber şi 

explicit al conducerii unităţii.              

(8)Oferirea de mostre de către firmele de medicamente pentru medicii specialişti din spitale 

trebuie să se desfăşoare după un program aprobat de conducerea spitalului, prin intermediul 

farmaciei spitalului. 

Art.128(1) In intreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduita 

civilizata, politicoasa, neomitand formulele si saluturile de politete, atat fata de pacienti cat si 

fata de insotitorii si vizitatorii acestora, urmind sa beneficieze la rindul lor de un 

comportament civilizat din partea pacientilor si apartinatorilor. 

(2) Toti salariatii spitalului precum si personalul ce deserveste paza si curatenia (paza fiind 

asigurata cu angajati ai unei firme de prestari de servicii), vor actiona intr-un climat de liniste 

care sa asigure confort psihic pacientilor, evitand pe cat posibil, orice disconfort fonic (prin 

ton ridicat, zgomote ale utilajelor si dispozitivelor cu care isi desfasoara activitate) cu 

preponderenta in perioadele destinate odihnei pacientilor. 

(3) Atat medicii cat si personalul cu pregatire medie si auxiliara, se vor comporta cu pacientii 

si apartinatorii acestora respectind drepturile legiferate ale pacientilor si neconditionind in nici 

un fel actul medical si de ingrijire . 

Art.129 Regulamentul Intern  poate fi modificat sau completat, ori de cate ori necesitatile 

legale de organizare, funcţionare şi disciplina muncii în unitate le cer. 

Art.130  Regulamentul Intern va fi prelucrat  de catre conducerea fiecărui loc de muncă cu 

toţi angajaţii, pe secţii, laboratoare, servicii şi compartimente, încheindu-se proces - verbal 

sub semnătură de luare la cunoştinţă. 

Art.131 Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a Regulamentului  Intern, 

prelucrarea se face de către şeful secţiei (compartimentului) în care acesta se angajează, 

confirmarea aducerii lacunostinta anexandu-se la contractul de muncă. 

Art.132  Prezentul regulament intern se completeaza in mod corespunzator atat cu legea 

drepturilor pacientului  (Legea nr.46/2003) cat si cu codul de deontologie medicala. În cazul 

constatării de către comisiile special abilitate ale unităţii (Consiliul Etic, Comisia de disciplină, 

Comisiile special numite de Managerul unităţii în vederea desfăşurării unei anchete 

administrative) asupra existenţei unor indicii ce denotă încălcarea normelor de conduită etică 

şi/sau asupra încălcării Codului de Deontologie medicală, unitatea poate sesiza organele 
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jurisdicţionale competente în a constata abaterea şi dispune sancţiunile care se impun, după 

caz. 

Art.133 Prin luarea la cunostinţă prin semnatură a prezentului regulament intern, a 

contractului individual de muncă şi a fişei postului, salariatul se obligă să respecte 

prevederile acestora şi să suporte consecinţele pentru încălcarea lor.  

Art.134  La data intrării in vigoare a prezentului regulament intern se abrogă dispoziţiile 

vechiului Regulament intern. 

Art.135  Regulamentul intern  a fost actualizat şi aprobat prin Decizia nr.............. din............. 
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