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INTRODUCERE 

ART.I Regulamentul intern denumit in continuare (( Regulamentul » prevede obligaţiile conducerii 

spitalului în raporturile cu salariaţii cu privire la organizarea activităţii. crearea condiţiilor necesare 

desfăşurării activităţii. asigurarea disciplinei muncii. stabileşte totodată obligaţiile salariaţi lor şi modul de 

aplicare a saneţiunilor disciplinare. Este intocmit in conformitate cu prevederile art.241 din Legea nr. 

53/2003 - Codul Muncii - republicat. 

ln cuprinsul Regulamentului urmatorii termeni se definesc astfel: 

,.angajator .. - Spitalul de Psihiatrie Titan .. dr.ConstantinGorgos .. 

.. salariat .. - persoana fizica aflata in raportu ri de munca cu angajatorul in temeiul unui contract individual 

de munca. 

ART.2 ( I )Prezentul regulament se aplică tuturor angajaţilor din spital. indiferent de durata contractului de 

muncă. 

(2) Prevederile prezentului Regulament se aplica si pentru: 

a) personalul încadrat într-o altă unitate. care efectuează stagii de pregătire profesională. cursuri de 

perfecţionare. specializare. 

b) personalul încadrat într - o altă unitate, care efectuează gărzi. 

c) firmele care asigură diverse servicii în incinta unităţii au obligaţia de a respecta Regulamentul în afara 

atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractile încheiate între părţi (curăţenia spitalu lui. păstrarea liniştii şi 

păstrarea integrităţii bunurilor cu care intră în contact). 

d) persoanele care presteaza activitate in baza contractelor de prestari servicii. 

ART.3 Dispoziţii le referitoare la organizarea timpului de lucru şi disciplină. din prezentul regulament se 

aplică în mod corespunzător oricăror altor persoane pe timpul prezenţei în unitate. 

ARTA Regulamentul intern cuprinde: 

, introducere: 

, dispozitii generale; 



, conducerea spitalului: 

, consilii si comisii: 

, atibutiile si drepturile unitatii: 

, atributiile si drepturile personalului: 

► timpul de munca; 

, reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al în l ăturării oricăror forme de încălcare a 

dcmnitliţii: 

, reguli privind protectia datelor cu caracter personal: 

, :-anctiuni disciplinare: 

, raspunclcrc patrimoniala: 

,.. critcriik ::-i procedurile de e\alunrL' prnt'e,itH1:1la a ,alariatilor: 

,- norme ohli&atorii di:,,pu/itii linak: 

ART.5 Importanta si necesitatea asigurării disciplinei muncii reprezintă factorul esential al realizării 

principalelor obiective ale activitătii desfăsurate în Spitalul de Psihiatrie Titan« Dr. Constantin Gorgos » 

ART.6 Prelungirea duratei vietii active. apărarea si mentinerea sau refacerea sânâtâtii mintale a 

persoanelor. întârzierea aparitiei si agravării bolilor cronice degenerative prin metode de preventie si 

tratament specifice. elaborarea si aplicarea programelor de sanatate si de protectit: a acestor persoane. 

îmbunatatirea si perfectionarea stilului si metodelor utilizate în scopul eficientizării asistentei medicale de 

profil. sunt obiective ce pot fi realizate numai prin contributia tuturor salariatilor spitalului si respectarea 

cu strictete a unor norme de disciplina muncii. 

In acest scop. în conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 53/2003 Codul Muncii - republicat in Monitorul Oficial nr. 345/18.05.2011 cu 

modificările şi completările ulterioare, ce reglementează totalitatea raporturilor individuale si colective 

de muncă. modul in care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul rapo1turilor de 

muncă. precum şi jurisdicţia muncii: 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar cu modificările si completările 

ulterioare: 

- OUG nr. 48/2010 - pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul 

sănătătii in vederea descentralizării ; 

- Legii 46/2003 privind drepturile pacienţilor cu modificările şi completările ulterioare: 

- Legii 487/2002 - Legea Sănătăţii Mintale ş i protecţiei persoanelor cu tulbuări psihice: 

- Ordinului MSP/CNAS nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a 

pacienţilor; 
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- Legii 319/2006 privind Sănătatea şi Securitatea în Muncă ş, alte proceduri legislative din 

domeniul sanitar: 

- Decretului nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si întretinerea 

instalatiilor. utilajelor si masinilor. întărirea ordinii si disciplinei în muncă în unitătile cu foc continuu sau 

care au instalatii cu grad ridicat de pericol în exploatare: 

- Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 950/26.07.2004 prin care se aprobă modelul 

REGULAM ENTULUI INTERN al unitătilor sanitare. se intocmeşte prezentul REGULAMENT 

INTERN, care cuprinde dispoziţii cu privire la organizarea si disciplina muncii în Spitalul de Psihiatrie 

Titan « Dr. Constantin Gorgos ». tinându- se seama de profilul. specificul si complexitatea sarcinilor 

spitalului. 

ART.7 Date fiind locul si rolul spitalului în domeniul ocrotirii sănătătii. ca factori esenţiali pentru 

desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de psihiatrie. pe lângă actele normative existente. în baza cărora 

se desfăsoară întreaga activitate de asistentă medicală pe teritoriul României. prezentul REGULAMENT 

INTERN are drept scop stabilirea unor norme interne, care se referă la obligaţiile conducerii. ale 

salariaţilor, la organizarea timpului de lucru în unitate. recompense si sanctiuni disciplinare. 

CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 

ART.8 Spitalul de Psihiatrie Titan ··or. Constantin Gorgos „ este unitate sanitară publica. cu profil de 

asistentă medicală psihiatrică de specialitate. acordă asistenţă psihiatrică atat persoanelor de pe raza 

sectorului 3. cat si din întreg teritoriul ţării. 

Activitatea spitalului se desfăsoară in următoarele structuri : 

• Sectia psihiatrie - 60 paturi: 
• Compartiment psihiatrie pediatrica - 20 paturi: 
• Camera de garda: 
• Spitalizare de zi oncologie medicala - 6 paturi: 
• Farmacia: 
• Centrul de Sanatate Mintala (CSM) I adulti: 
• Centrul de sanatate Mintala (CSM) 2 adulti 

Staţionar de zi adulţi - 150 locuri: 
• Centrul de Sanatate Mintala (CSM) - copii 

Stationar de zi copii - 75 locuri: 
• Compartiment explorari functionale (EEG.EMG.etc.): 
• Compartimentul de prevenire a infecţiilor associate asistentei medicale: 
• Birou evaluare si statistica medicala: 
• Cabinet oncologie medicala: 
• Aparat functional: 

Comp. financiar - contabilitate: 
Biroul R. U.N .0.S; 
Comp. Juridic; 
Comp. de securitatea muncii. protectie civila si situati i de urgenta: 
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Serviciul administrativ, aprov1z1onare. achizitii publice-contractare, informatica 
secretariat, intretinere-reparati i-instalati i. 
La nivelul unitatii functioneaza Centrul de Ingrijire pentru Copii cu Tulburari de Spectru Autist (TSA). 

ART.9 Intregul personal din Spitalul de Psihiatrie Titan „ Dr. Constantin Gorgos ·· este obligat să-şi 

însuşească si să respecte prevederile prezentului Regulament. 

ART.10 În România. cetăţenii au drepturi egale de acces la asistenţă. indiferent de condiţia socială şi 

materială. de sex. de rasă. de naţionalitate. de apartenenţă politică sau religioasă. fără restricţii care ar putea 

constitui o discriminare sau o segregare. 

ART.11 Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de psihiatrie de pe teritoriul 

ţării. Sprijinul acordat de stat nu afectează. în limitele legii, independenţa instituţională în organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor specifice unităţilor de psihiatrie. 

ART.12 Activitatea de asistenţă medicală din cadrul unităţilor de psihiatrie se desfăşoară potrivit 

principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. ale Convenţiei cu privire la drepturile omului şi 

potrivit actelor normative generale şi speciale. 

ART.13 (I) Unităţile sanitare sunt organizate ş i funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a 

actelor normative elaborate de Ministerul Sănătaţii. a deciziilor Comitetului Director şi a regulamentului 

intern. 

(2) Regulamentul intern este aprobat de Comitetul Director. cu partic iparea reprezentanţilor 

organizaţiilor sindicale. recunoscute la nivel de ramură. existente în unitate şi cuprinde reglementări 

specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii. în concordanţă cu prevederile legale în vigoare. 

(3) Regulamentul intern se propune ş i se dezbate de către Comitetu l Director, la care participă cu 

drept de vot şi personalul auxiliar, reprezentanţi ai sindicatului. 

(4) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii. 

ART.14 În incinta unităţii Spitalul de Ps ihiatrie TITAN ··Dr. Constantin GORGOS " sunt interzise. 

potrivit legii. crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

de propagandă politică şi prozelitism religios. orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii 

sociale. care pun în pericol sănătatea fizică. psihică a bolnavilor. a personalului sanitar si auxiliar. 

ART.15 Anul financiar începe la 1 ianuarie ş i se încheie la 31 decembrie ale anulu i calendaristic. 

ART.16 Regulile de disciplină stabili te prin prezentul regulament se apl ică si pentru: 

a) cadrele didactice care desfaşoara activitate integrata in spital. care pe langa obligatiile pe care le 

au pe linie de invatamant sunt obl igate sa respecte regulile din prezentul regulament si sa participe 

la sol icitari le conducerii spitalului. in vederea desfasurarii activitati lor medicale la standarde 

superioare; 

b) personalul incadrat intr-o alta unitate care efectueaza stagii de pregatire profesionala, cursuri de 

perfectionare. specializare in cadrul Spitalului de Psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos''; 
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c) personalul încadrat într-o altă unitate. care efectuează gărzi in cadrul Spitalului de Psihiatrie 

Titan --or. Constantin Gorgos'"; 

d) personalul firmelor care asigura diverse servicii in incinta unitatii are obligatia de a respecta 

regulamentul in afara atributiilor si clauzelor prevazute in contractele incheiate intre parti 

(curatenie. pastrarea linistii si pastrarea integritatii bunurilor cu care intra în contact): 

e) persoanele care presteaza activitate in cadrul spitalu lui in baza contractelor de prestari servicii. 

CAPITOLUL li 

CONDUCEREA SPITALULUI 

MANAGERUL 

ART.17 În conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1384/20 I O privind aprobarea modelului 
cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului 
spitalului public, a Contractului de management nr.17/20.02.2018 si a Dispozitiilor emise de Primaria 
Municipiului Bucuresti - Primar General - de numire in functie. managerul are în principal următoarele 
atribuţii: 

a) în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice: 
- stabi leşte şi aprobă numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă in baza propunerilor şefilor de 
secţii şi servicii in conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
- aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante. numeşte ş i eliberează din funcţie personalul 
spitalului , în condiţiile legii: 
- repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă: 
- aprobă programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal. pentru personalul aflat în 
subordine: 
- organizeză concurs pentru ocuparea funcţiilor din cadrul comitetului director; 
- numeşte şi revocă. în condiţiile legii. membrii comitetului director: 
- încheie contract de administrare cu membrii comitetului director. care au ocupat postul prin concurs 
organizat în condiţiile legii. pe o perioadă de maxim 3 ani. în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de 
performanţă asumaţi; 
- prelungeşte la încetarea mandatului contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare: 
- încetează înainte de termen contractele de administrare încheiate, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor 
prevăzute în acestea; 
- stabileşte de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere 
specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat. programul de lucru al 
acestuia. în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legi i; 
- numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator ş i de serviciu medical care au promovat concursul sau 
examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia. în termen de maxim 30 de zile de la data 
numirii în funcţie. contract de administrare cu o durată de 3 ani. în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi 
indicatorii de performanţă asumaţi: 
- solicită consiliului de administratie constituirea comisiei de mediere. în condiţiile legii. în cazul în care 
contractul de administrare prevăzut mai sus nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în 
condiţii le mentionate; 
- deleagă unei alte persoane funcţia de şef de sectie, de laborator ş i de serviciu medical, pe o perioadă de 
până la 6 luni. în cazul în care la concursul organizat. în condiţiile legii. pentru ocuparea acestor funcţii nu 
se prezintă niciun candidat în termenul legal: 
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- repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de sefi de 
secţie, de laborator si de serviciu medical ocupate cu delegaţie: 
- aprobă Regulamentul Intern al spitalului. precum şi fişa postului pentru personalul angajat; 
- înfiinţează, cu aprobarea Comitetului Director. comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru 
realizarea unor activităţi specifice. cum ar fi: Comisia Medicamentului. Nucleul de Calitate, Comisia de 
analiză a decesului. etc .. al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de 
organizare si funcţionare a spitalului; 
- realizeză evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit 
structurii organizatorice şi. după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării 
performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;-
- aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului. în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital. în calitate 
de furnizor. cât ş i pentru personalul medico-sanitar angajat. precum şi de reînnoirea acesteia ori câte ori 
situaţia o impune; 

- răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către 
personalul din subordine. în conformitate cu prevederile legale în vigoare: 

.- - propune. ca urmare a analizei în cadrul comitetului director. structura organizatorică. reorganizarea, 
schimbarea sediului şi a denumirii unităţii. în vederea aprobării de către autorităţile administraţiei publice 
locale, în condiţiile legii: 

- în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, 
pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii. 
poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora: 

- analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical şi 
consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătaţirii activităţii spitalului; 

- răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, 
asistenţi medicali şi alt personal. în condţiile legii; 

- răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii (unde există 
compa11iment de audit în unitate). 

b) în domeniul managementului serviciilor medicale: 
- elaborează pe baza nevoilor de servic ii medicale ale populaţiei din zona deservită. planul de dezvoltare a 
spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical. şi îl supune aprobării 
Consi liului de administraţie al spitalului: 
- aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare a spitalului. pe baza propunerilor Comitetului 
Director. cu respectarea prevederi lor legale: 
- aprobă planul anual de servicii medicale. elaborat de Comitetul Director, la propunerea Consiliului 
Medical; 
- aprobă măsurile propuse de Comitetul Director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu 
nevoile de servicii medicale ale populaţiei: 
- elaborează şi pune la dispoziţia consiliului de administraţie. primarului general al municipiului Bucureşti 
şi ASSMB, rapoarte privind activitatea spitalului: 
- aplică strategiile şi politica adecvate de dezvoltare în domeniul sanitar ale municipiului Bucureşti ; 
- îndrumă ş i coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale; 
- dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin 
contractul de management; 
- desemnează prin act administrativ coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate 
derulate la nivelul spitalului: 
- răspunde de implementarea ş i rapo11area indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate 
derulate la nivelul spitalului. în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii; 
- răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor servicii medicale de calitate de 
către personalul medico-sanitar din spital: 
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- răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza 
recomandărilor consiliului medical; 
- urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de 
directorul medical. cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific: 
- negociază şi încheie. în numele ş i pe seama spitalului. protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alti 
furnizori de servicii. pentru asigurarea continuităţii ş i creşterii calităţii servici ilor medicale: 
- răspunde împreună cu comitetul director de asigurarea cond iţi ilor de in vestigaţii medicale. tratament. 
cazare. igienă, alimentaţie şi de prevenirea infecţiilor nosocomiale. conform normelor aprobate prin ordin 
al ministrului sănătăţii; 
- negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în 
condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 
de asigurări sociale de sănătate; 
- poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private; 
- poate încheia contracte cu Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, în vederea derulării 
programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activ ităţi specifice, în conformitate cu structura 
organizatorică a acestora; 
- răspunde de respectarea prevederi lor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune 
măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora; 
- răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război. dezastre. atacuri teroriste. conflicte sociale 

şi alte s ituaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora; 
- răspunde de asigurarea acordării primului ajutor ş i asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care 

se prezintă la spital. dacă starea sănătăţii persoanei este critică. precum ş i de asigurarea. după caz, a 
transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-san itară de profil. după stabilizarea funcţiilor 
vitale ale acesteia; 
- răspunde de asigurarea. în condiţiile legii. a calităţii actului medical. a respectării condiţiilor de cazare. 

igienă. alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale. precum şi de acoperirea de către spital a 
prejudicii lor cauzate pacienţilor: 

c) în domeniul managementului economico-financiar: 
- răspunde de organizarea activităţii spitalu lu i pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, elaborat 

de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi 
compartimentelor din structura spitalului. pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic 
superior. după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie. în condiţiile legii; 

- răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuieli lor în raport cu acţiun i le şi 
obiectivele din anul bugetar pe titluri. articole şi alineate. conform clasificaţiei bugetare: 

- răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţi ile şi compartimentele din 
structura acestu ia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în 
condiţiile legii; 
- răspunde de monitorizarea lunară de către şefi i secţi ilor şi compartimentelor din structura spitalului a 
execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente. conform metodologiei aprobate prin 
ordin al ministrului sănătăţii: 
- răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli către 
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti: 
- răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli catre Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, dacă 
beneficiază de finanţare din bugetele locale; 
- aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice: 
- aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capital. care urmează să se realizeze într-un 
exerciţiu financiar în condiţiile legii, la propunerea comitetului director. pe care o înaintează spre aprobare 
Adm inistraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 
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- răspunde împreună cu membrii consiliului medical de respectarea disciplinei economico-financiare la 
nivelul secţiilor, compa11imentelor, laboratoarelor şi serviciilor din cadrul spitalului; 
- identifică împreună cu membri i consiliului de administraţie surse suplimentare pentru creşterea 
veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale; 
- îndep lineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite. conform legii; 
- răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu. 

d) în domeniul managementu lui administrati\': 
- aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare. după avizarea prealabilă 
de către Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti: 
- reprezintă spitalul în relaţi i le cu terţe persoane fi zice şi juridice: 
- încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului. conform legii: 
- răspunde de modul de îndeplinire a obligaţii lor asumate prin contracte şi dispune măsuri de înbunătăţire a 
activităţii spitalulu lui: 
- încheie contracte de colaborare cu i nstituţiile de învăţământ superior medical. respectiv unităţile de 
învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii şi legislaţia 

ap l icabi lă în domeniul admi nistraţiei publice locale, în vederea asigurări i condiţi ilor corespunzătoare 
pentru desfăşurarea activităţi lor de învăţământ. Contractele cu unităţile de învăţământ superior medical 
respectiv. cu un ităţi le de învăţământ medical. se vor încheia de către spital. prin manager şi de ASSMB. în 
calitate de titu lar al dreptu lui de administrare a unităţi lor sanitare, aflate în reţeaua Municipiului Bucureşti. 

- încheie În numele spitalului contracte de cercetare cu finanţatoru l cercetări i . pentru desfăşurarea 
activităţ i i de cercetare ştiinţifică medicală. În conformitate cu prevederile legale: 
- răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional şi 

păstrarea confidenţia l ităţ i i datelor pacienţ i lor internaţi. informaţiilor şi documentelor referitoare la 
activitatea spitalului: 
- răspunde de obţinerea şi menţinerea valabi l ităţii autorizaţiei sanitare de funcţionare. potrivit normelor 

aprobate prin ordin al ministru lui sănătăţii: 
- pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente. la solicitarea acestora. în condiţiile legii. 

informaţii privind activitatea spitalului: 
- transmite Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti , informări trimestriale şi anuale cu 

privire la patri moniul dat în administrare. realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia 
bugetului de venituri şi cheltuieli: 
- răspunde de organizarea arhivei spitalu lui şi de asigurarea securităţi i documentelor prevăzute de lege. 

în format scris şi electronic: 
- răspunde de înregistrarea. stocarea. prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în 

conformitate cu normele aprobate prin ord in al ministrului sănătăţii: 
- aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţii le 

legii: 
- răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare ş i rezolvare a sugestiilor. sesizărilor şi reclamaţiilor 

referitoare la activitatea spita lului: 
- conduce activitatea cu rentă a spitalului. în conformitate cu reg lementările în vigoare: 
- propune spre aprobare Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti un înlocuitor de drept 

pentru perioadele de absenţă motivată din spital. în condiţii le legii: 
- informează Municipiul Bucureşt i. prin Administraţia Spitalelor ş i Servicii lor Medicale Bucureşti cu 

privire la starea de incapacitate temporară de muncă. în termen de maximum 24 de ore de la apariţia 
acesteia; 
- răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale. economico-financiare. 
precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere. prevenire şi control, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare; 
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- respectă măsurile dispuse de către Primarul General al municipiului Bucureşti. prin Administraţia 
Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea 
spitalului public; 
- răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii , în termen de 
maxim un an de la aprobarea procedurilor. standardelor şi metodologiei de acreditare; 
- răspunde de solicitarea reacreditării. în condiţi ile legii. cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii 
acreditării; 

- respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor. aprobată prin hotărâre a Guvernului; 
- elaborează împreună cu comitetul director planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează 
asistenţa medicală în caz de război. dezastre. atacuri teroriste, confl icte sociale şi alte situaţii de criză, 
conform dispoziţiilor legale în vigoare: 
- răspunde de respectarea şi api icarea corectă de către sp ital a pre-.,ederi lor actelor normative care 
reglementează activitatea acestuia; 
- asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ ş i cercetare astfel încât să consolideze 
calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor. a eticii şi deontologiei medicale; 
- avizează numirea în condiţiile legii a şefilor de secţie. şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu medical 
din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi servicii lor medicale clinice şi o supune aprobării Administraţiei 
Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti: 
- raportează periodic sau ori de căte ori este nevoie. către Municipiul Bucureşti şi/sau Administraţia 
Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. orice date. informaţii. documente, situaţii solicitate ş i 
răspunde de corectitudinea datelor furnizate. 

e) în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese: 
- depune o declaraţie de interese. precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege 
şi de Contractul de management. în termen de 15 zile de la numirea în funcţie. la Administaţia Spitalelor şi 
Serviciilor Medicale Bucureşti: 
- actualizează declaraţiile prevăzute mai sus. ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială. în 
termen de maxim 30 de zile de la data apariţiei modificării. precum şi a încetarii funcţiilor sau activităţilor: 
- răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spita lulu i: 
- depune declarative de avere în condiţi ile prevăzute mai sus. 

Atribuţiile managerului unităţii sanitare - conform OMS nr.1101/2016 sunt următoarele: 
a) răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

- medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin: 
b) participă la definitivarea propunerilor de activităţi ş i achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru 

supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
c) răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri ş i servici i aferente activităţilor cuprinse în 

planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţi ilor asociate asistenţei medicale; 
d) răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale al unităţii: 
e) răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţi i de terapie intensivă şi în alte 

secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu 
prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale: 

f) răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale ş i a 
consumului de antibiotice din spital: 

g) răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţ iilor statistice (rata trimestrială ş i anuală de 
incidenţă. rata de prevalenţă. incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii şi pe secţii ) 
privind infecţiile asociate asistenţei medicale. a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei curăţeniei şi 
dezinfecţiei. a consumului de antibiotice. cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă: 
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h) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în 
registrele înfiinţate pe fiecare seeţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului 
medico-sanitar; 

i) răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului/compartimentului de 
prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii: 

j) controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale al unităţii sau. după caz. pentru contractarea responsabilului cu prevenirea 
infecţiilor asociate asistenţei medicale. în directa subordine şi coordonare: 

k) analizează şi decide soluţii de rezolvare. după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor 
serviciului/compartimentului specializat în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei 

medicale; 
I) verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare 

legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic. investigare epidemiologică, şi măsurile 
de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din unitate; 

m) solicit la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativă. expertize şi investigaţii 
externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare: 

n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate: 
o) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile 

asociate asistenţei medicale. inclusiv în cazul aqionării în instanţă a persoanelor fizice, în cazul stabilirii 
responsabilităţii individuale. 

Art. 18 ln cadrul spitalului public functioneaza un consiliu de administratie format din 5-8 membri, care 

are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si functionare a spitalului. 

Membrii consiliului de administratie pentru spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice 

locale sunt: 

- Stavarache Mihail 

- Cochinţu Elena 

- Negruţ Veta 

- Ciucă Laura Gheorghiţa 

- Petrescu Anamaria Clemans 

- Totea Carmen Nadieana 

- Ghinea Aurora Eugenia 

- Velea Mariana Viorica 

- Bira Octavian 

- Miu Andrei 

- reprezentantul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului 

Bucuresti (membru titular): 

- reprezentantul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului 

13ucuresti (membru titu Iar): 

- reprezentantul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului 

Bucuresti (membru supleant): 

- reprezentantul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului 

Bucuresti (membru supleant): 

- reprezentantul Primarului General al Municipiului Bucuresti 

(membru titular); 

- reprezentantul Primarului General al Municipiului Bucuresti 

(membru supleant): 

- reprezentantul CGMB (membru titular): 

- reprezentantul C'GMB (membru titular): 

- reprezentantul CGMB (membru supleant): 

- reprezentantul CGMB (membru supleant): 
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- Tudorache Elena - reprezentantul Colegiului Medicilor Bucuresti cu statut de invitat; 

- Popescu Florina - reprezentant OAMGMAMR Bucuresti - cu statut de invitat: 

- Ec.Besoiu Mariana Valy - managerul spitalului participa la sedintele consiliului de 

administraţie fara drept de vot: 

- Gheorghe Marius - reprezentantul Sindicatului Sanitas din unitate - invitat permanent 

Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele: 

avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si 

anuale; 

organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin 

al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz. prin act administrativ al primarului 

general al municipiului Bucuresti; 

aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii 

medicale ale populatiei; 

avizeaza programul anual al achizitiilor publice întocmit în conditi ile legii: 

analizeaza modul de îndeplin ire a obligati ilor de catre membri i comitetului director si activitatea 

managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitat ii. 

COMITETUL DIRECTOR 

ART. 19 ( 1) Conducerea executiva a spitalului este asigurata de Com itetul Director in conformitate cu a11. 

181 din Legea nr. 95/2006 si cu Decizia de constituire. 

(2) Membrii Comitetului Director sunt numiti pe o perioada de 3 a111 de catre Manager prin 

concurs organizat în conditiile legii. 

(3) Com itetul Director conduce întreaga activitate a sp italului . 

(4) Atributiile Comitetului Director sunt: 

a) elaboreaza proiectul bugetului de venitu ri si cheltuieli ale spitalulu i; 

b) analizeaza si recomanda masuri pentru dezvoltarea acti vitatii spitalului , in concordanta 

cu nevoile de servicii medicale a populatiei: 

c) fundamenteaza si supune spre aprobare planul de achizitii publice, precum si a lucrarilor 

de investitii . de reparatii curente sau capitale. ce se realizeaza într-un exercitiu financiar 

in conditiile legii : 

d) raspunde de modul de îndeplinire a obligati ilor asumate prin contracte si dispune masuri 

de imbunatatire a activitatii sp italului; 
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e) prezinta informari trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul aflat in administrare si 

la executia bugetului de venituri si cheltuiel i ; 

f) elaboreaza planul anual pentru prevenirea. supravegherea si controlul infectiilor 

nosocomiale si ii supune spre aprobare; 

g) analizeaza periodic situati ile de risc sau focarele de infectii nosocomiale depistate in 

spital si adopta masurile de urgenta pentru an ihilarea sau eliminarea situatiei 

epidemiologice create. 

(5) Atributiile Comitetului Di rector sunt stabilite de prevederile legii 95/2006. ale Ordinelor 

Ministru lui Sanatatii ulterioare si preluate in contractele de administrare încheiate cu managerul spitalului . 

Atributiile Comitetului Director - conform OMS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor 
de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistentei medicale în unităţile sanitare 
sunt următoarele: 
a) organizează Comitetu l de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi e l aborează regulamentul 
de funcţionare al acestu ia; 

b) se asigură de organizarea ş i funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţ iilor 
asociate asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice; 
c) aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 
d) asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea. 

prevenirea şi limitarea i nfecţi ilor asociate asistenţei medicale: 
e) efectuează analiza anuală a îndeplini rii obiectivelor planului de activitate: 
f) verifi că şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării act i vităţilor din planu l anual de activitate pentru 

supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asi stenţei medicale; 
g) se asigură de îmbunătăţirea continuă a cond iţ ii l or de desfăşurare a activităţilor de prevenire a infecţiilor 

asociate as i stenţei medicale şi a dotării tehn ico-materiale necesare ev itării sau diminuării riscurilor; 
h) se asigură de derularea lega lă a ach i z iţ iilor şi aprovizionarea teh nico-materia lă. prevăzute în planul de 

activitate sau impuse de situaţia epidemio logică din unitate. în vederea diminuării ori evitării situaţi ilor de 
risc sau limitării infecţiilor asociate as i stenţei medicale: 

i) deliberează şi decide. la propunerea Colegiu lui Medicilor din România. în urma sesizării pacienţilor sau 
în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului 
angajat/contractat, pentru fapte sau situaţi i care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de 
sănătate a asistaţilor prin infecţi i asociate as istenţei medicale; 
j) asigură dotarea necesară organ izări i ş i funcţionări i sistemulu i in formaţional pentru înregistrarea. 

stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţii le asociate as i stenţei medicale în registrul 
de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii: 

k) asigură co ndiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţ ii/colonizări cu germeni mu ltiplurezistenţi. 

Atribuţiile specifice directorului medical - conform contractului de administrare a spitalului public 
( OMSP nr.1628/2007) sunt ; 

I. În calitate de preşedinte al Consiliului Medical. coordonează ş i răspunde de elaborarea la termen 
a propunerilor privind planul de dezvoltare a spitalului. planul annual de servicii medicale, bugetul de 
ven ituri şi cheltuieli; 

2. Monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului. inclusiv prin evaluarea 
satisfacţ iei pacienţi lor şi elaborează împreună cu şefii de secţii. propuneri de îmbunătăţire a activităţii 
medicale; 

3. Aprobă protocoale de practică medicală la nivelu l spitalului şi monitorizează procesul de 
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implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital; 
4. Răspunde de coordonarea şi corelarea acti vităţilor medicale desfăşurate la nivelul structurilor 

pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi: 
5. ~oordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 
6. lntocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical si a celorlalte categorii de 

personal, la propunerea şefilor de structuri; 
7. Avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 

condiţiile legii; 
8. Asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului. 

colaborând cu Colegiul Medicilor din România. O.A.M.G.M.A.M.R .. Colegiul Psihologilor din Romania; 
9. Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 

desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare: 
I O. Analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de ex. cazuri foarte 

complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită. morti subite. etc.): 
11. Participă alături de manager la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre. epidemii şi în 

alte situaţii speciale: 
12. Stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la 

nivelul spitalu lui. în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului. prevenirii polipragmaziei şi a 
rezistenţei la medicamente; 

13. Supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a 
pacienţilor trataţi. asigurarea confidenţialităţii datelor medicale. constituirea arhivei spitalu lui; 

14. Cunoaste legislatia in vigoare, indeplineste si atributiile specifice comitetului director din care 
face parte conform Ordinului 921 din 27.07.2006, publicat in MO nr. 673/04.08.2006; 

15. Aplica in termen si respecta prevederile Legii nr. 95/2006. privind depunerea declaratiilor de 
incompatibilitate. conflicte de interese si avere. la numirea in functie; 

16. lnainteaza propunerile pentru indicatorii de performanta asumati, ce vor constitui anexa la 
Contractul de administrare; 

17. Nedepunerea documentelor specificate la pct.15. 16. atrage neincheierea Contractului de 
administrare si implicit anularea deciziei de numire în functia de conducere emisa în urma ocuparii 
postului prin examen/concurs. 

Atributiile directorului medical conform Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare sunt 
următoarele: 

controlează. îndrumă şi răspunde de aplicarea/respectarea măsurilor de igienă şi antiepidemice. în 
scopul prevenirii infecţiilor nosocomiale si indeplineste atributiile stabilite prin lege, descrise mai 
JOS: 

I. a) se asigura si raspunde de aplicarea inactivitatea curenta a procedurilor si protocoalelor de prevenire 
si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale. a standardelor de sterilizare si sterilitate, asepsie si 
antisepsie. respectiv a normelor privind cazarea si conditiile de igiena oferite pe perioada îngrijirilor 
acordate; 

b) raspunde de raportarea la timp a infectiilor asociate asistentei medicale si implementarea masurilor 
de limitare a acestora; 

c) raspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor in unitatea sanitara; 
d) controleaza si raspunde pentru derularea activitatilor proprii ale compartimentului de prevenire a 

infectiilor asociate asistentei medicale: 
e) controleaza respectarea procedurilor si protocoalelor implementate pentru supravegherea. 

prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale de la nivelul sectiei: 
t) organizeaza si controleaza evaluarea imunizarii personalului împotriva HBV si efectuarea 

vaccinarilor recomandate personalului din unitatea medicala respectiva (gripal. HBV. altele); 

13 



g) controleaza si raspunde de organizarea registrelor de expunere accidentala la produse biologice pe 
sectii/compartimente si aplicarea corecta a masuri lor. 

II. a) prelucreaza procedurile si protocoalele de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale 
elaborate de compartimentul de prevenire a in fecti ilor asociate asistentei medicale cu asistentele sefe de 
sectie si raspunde de aplicarea acestora: 

b) raspunde de implementarea si respectarea precautiunilor standard si specifice la nivelul unitatii 
sanitare; 

c) raspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine. de respectarea regulilor de 
tehnica aseptica de catre acesta; 

d) controleaza respectarea circuitelor functionale din spital/sectie: 
e) verifica starea de curatenie din sectie, respectarea normelor de igiena si controleaza respectarea 

masurilor de asepsie si antisepsie; 
f) propune conducerii planificarea aprovizionarii cu materiale necesare prevenirii infectiilor asociate 

asistentei medicale. elaborata de structurile spitalului; 
g) ia masuri pentru remedierea deficientelor de igiena (alimentare cu apa. instalatii sanitare, incalzire). 
h) verifica efectuarea corespunzatoare a operatiunilor de curatenie si dezinfectie in cadrul spitalului: 
i) coordoneaza si verifica aplicarea masurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infectios si a 

masurilor pentru supravegherea contactilor, in conformitate cu ghidul de izolare elaborat de coordonatorul 
compartimentului de prevenire a infectiilor asociate ingrijirilor medicale; 

j) instruieste personalul din subordine privind autodeclararea imbolnavirilor si urmareste realizarea 
acestei proceduri; 

k) semnaleaza medicului sef de sectie cazurile de boli transmisibile pe care le observa in randul 
personalului: 

I) instrui este asistentul sef asupra masurilor de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale care 
trebuie implementate si respectate de vizitatori si personalul spitalului; 

m) coordoneaza si verifica respectarea circuitului deseurilor infectioase si neinfectioase, depozitarea 
lor la nivelul depozitului central si respectarea modului de eliminare a acestora; 

n) instruieste asistentul sef asupra echipamentului de protectie si comportamentului igienic, precum 
si asupra respectarii normelor de tehnica aseptica si propune masuri disciplinare in cazurile de abateri; 

o) organizeaza si coordoneaza procesul de elaborare a procedurilor si protocoalelor de prevenire si 
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale pe sectie, in functie de manevrele si procedurile medicale 
identificate cu risc pentru pacienti , si se asigura de implementarea acestora; 

p) raspunde de întocmirea si completarea registrului de monitorizare a infectiilor asociate asistentei 
medicale pe sectii si pe unitatea sanitara: 

q) raspunde de intocmirea si completarea registrului de expunere accidentala la produse biologice pe 
sectii/compa11imente; 

r) organizeaza si raspunde de igienizarea tinutelor de spital pentru intreg personalul implicat in 
îngrijirea pacientilor. in mod gratuit si obligatoriu. 

Atribuţiile Directorului Financiar-Contabil - conform contractului de administrare a spitalului 
public (OMSP nr. 1628/2007) sunt: 

I. sa organizeze. sa conduca evidenta si sa raporteze angajamentele bugetare si legale: 
2. sa respecte procedurile privind executia bugetara a cheltuielilor; 
3. intocmeste lucrarile privind elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli; 
4. aplica planul de activitate al spitalului; 
5. concepe si aplica strategii de dezvoltare ale spitalului: 
6. organizeaza selectarea. angajarea personalului, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii, a 

contractului colectiv de munca si a normativelor de personal elaborate de Ministerul Sanatatii, cu 
incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat si a cheltuielilor de personal aprobate prin bugetul de 
venituri si cheltuieli al unitatii: 
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7. negociaza alaturi de manager contractul colectiv de munca: 
8. respecta competentele. atributiile si sarcinile elaborate de Ministerul Sanatatii si de catre Ministerul 

Finantelor Publice: 
9. reprezinta alaturi de manager spitalul in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice; 

10. controleaza calitatea activitatii desfasurata de personalul din subordine: 
11. raporteaza, conform reglementarilor in vigoare realizarea indicatorilor financiari economici. precum si 
alte date privind activitatea de supraveghere si control: 
12. verifica darile de seama periodice ale unitati i. asigurand realitatea datelor cuprinse in acestea: 
13. prezinta la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti si la Casa de Asigurari de Sanatate 
Bucuresti darea de seama centralizata: 
14. elaboreaza documentatiile tehnice pentru investitiile realizate in unitate potrivit reglementarilor in 
vigoare; 
15. stabileste necesarul de investitii. constructii. consolidari cladiri pentru unitate; 
16. urmareste aprovizionarea unitati i cu alimente. medicamente. materiale consumabile etc. in vederea 
asigurarii functionalitatii unitatii si incadrararii in fondurile alocate: 
17. propune indicatorii financiari ce urmeaza a fi inclusi in bugetul Directiei de Sanatate Publica si al 
Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti: 
18. evalueaza activitatea personalului din subordine; 
19. acorda viza de control financiar preventiv propriu asupra documentelor supuse acestuia; 
20. inregistreza documentele in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar 
preventiv; 
21. intocmeste rapoartele trimestriale cu privire la activitatea de control preventiv propriu, care cuprind 
situatia statistica a operatiunilor supuse controlului preventiv si sinteza motivatiilor pe care s-au întemeiat 
refuzurile de viza in perioada raportata. conform machetei cuprinse la Normele metodologice generale 
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv: 
22. organizeaza si ia masuri de realizare a perfectionarii pregatirii profesionale a personalului din 
subordine: 
23. rezolva orice alte sarcini prevazute in actele normative referitoare la activitatea financiar contabila; 
24. organizeaza analiza periodica a utilizarii bunurilor materiale si luarea masurilor necesare împreuna cu 
celelalte sectoare din unitate. in ceea ce priveste stocurile disponibile. supranormative. fara miscare sau cu 
miscare lenta si pentru prevenirea oricaror alte imobilizari de fonduri: 
25. raspunde de angajarea creditelor bugetare corespunzator comenzilor si contractelor emise, in limita 
creditelor aprobate cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice; 
26. indeplineste orice alte sarcini de serviciu trasate de manager sau de forurile ierarhice superioare; 
27. face parte din comitetul director al spitalului: 
28. Cunoaste legislatia in vigoare, indeplineste si atributiile specifice comitetului director din care face 
parte conform Ordinului 921 din 27.07.2006. publicat in MO nr. 673/04.08.2006: 
29. Aplica in termen si respecta prevederi le Legii nr. 95/2006. privind depunerea declaratiilor de 
incompatibilitate. conflicte de interese si avere. la numirea in functie: 
30. Se ingrijeste de imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere: 
31. lnainteaza propunerile pentru indicatorii de performanta asumati. ce vor constitui anexa la Contractul 
de administrare: 
32. Nedepunerea documentelor specificate la pct.29. 31 atrage neincheierea Contractului de administrare si 
implicit anularea deciziei de numire in functia de conducere emisa in urma ocuparii postului prin 
examen/concurs. 

Atributiile directorului financiar-contabil conform Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea 
Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 
sanitare sunt următoarele: 

a) răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat; 
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b) răspunde de asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale şi consumabile necesare 
implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

CONSILII SI COMISII 

CONSILIUL MEDICAL 

ART. 20 Consiliul medical este compus din directorul medical. medicul sef de sectie, medicii 

coordonatori ai structurilor si compartimentelor medicale ale spitalu lui. in conformitate cu art. 186 alin (I) 

din Legea nr. 95/2006 si Decizia de constituire, cu modificarile ulterioare. 

Atributiile Consiliului medical sunt cele reglementate prin Ordinul MS nr. 863/2004 cu privire la 

atributiile si competentele cons iliului medical şi anume: 

I. Îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul creşterii gradului 

de satisfacţie a pacienţilor: 

2. Monitorizarea ş i evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii 

performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate; 

3. Elaborarea proiectului de plan de achiziţii al spitalului în limita bugetului estimat; 

4. Întărirea disciplinei economico-financiare. 

CONSILIUL ETIC 

ART. 21 Atribuţiile Consiliului Etic sunt reglementate prin Legea nr. 95/2006 si Ordinul Ministerului 

Sanatatii nr. 1505/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului Etic care functioneaza în 

cadrul spitalelor publice si sunt. în principal. următoarele: 

- analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic-asistentă, 

a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară: 

- verifică dacă prin conduita lui. personalul medico-sanitar ş i auxiliar încalcă drepturile 

.r-- pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare: 

- ses izeză organele abilitate ale statului în situaţii le în care constată încălcări ale codului de 

deontologie medicală. ale drepturilor pacienţilor. precum şi alte norme de conduită profesională aprobate 

potrivit legii; 

- analizeză sesizările ce privesc plăţi formale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar 

ori auxiliar sau condiţionarea exercutării actului medical de obţinerea unor foloase şi propune în funcţie de 

caz măsuri de intrare în legalitate: 

- se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie. la sesizarea unui pacient/aparţinător al 

acestuia. a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de 

lege în domeniul acordării asistenţei medicale. analizarea fiecărui caz se va consemnandu-se într-un 
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proces-verbal care va cuprinde toate aspectele constatate. atât cele sesizate. cât şi măsurile propuse a fi 

luate de către managerul spitalului. 

ART.22 Comisia de monitorizare: 

Scopul Comisiei de monitorizare îl constituie dezvoltarea sistemulu i de control intern managerial 
proiectat şi implementat în cadrul Spitalului de Psihiatrie TITAN .. Dr. Constantin Gorgos" care să asigure 
atingerea obiectivelor Spitalului de Psihiatrie TITAN .. Dr. Constantin Gorgos„ într-un mod eficient. 
eficace şi economic. 
Comisia de monitorizare, are urmatoarele atrbutii: 

(I) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial numit în continuare 
Program de dezvoltare al Spitalului de Psihiatrie TITAN ,.Dr. Constantin Gorgos•·, program care cuprinde 
obiective. acţiuni, responsabilităţi , termene precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi 
elaborarea şi aplicarea procedurilor de sistem şi operaţional e, perfecţionarea profesională, etc. Elaborarea 
programului ţine seamă de regulile minimale de management conţinute de standardele de control intern 
aprobate prin OSGG 600/20 18. particularităţi le organizatorice. funcţionale şi de atribuţii ale Spitalu lui de 
Psihiatrie TITAN .. Dr. Constantin Gorgos ... personalul şi structura acestuia. alte reglementări şi cond iţii 
specifice; 

(2) Supune spre aprobarea Managerului Programul de dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial. în termen de minimum 15 zile de la data elaborării sale: 

(3) Urmăreşte realizarea obiectivelor şi actiunilor propuse prin program: acordă alte termene de 
realizare la solicitarea compa1timentelor care le-au stabil it în baza justificării acestora: 

(4) Asigură actualizarea periodică a programului. o dată la 12 lun i sau mai des. după caz; 
(5) Urmăreşte ş i îndrumă structurile din cadrul Spitalului de Psihiatrie TITAN ,.Dr. Constantin 

Gorgos" în realizarea şi actualizarea măsurilor stabilite prin programul de dezvoltare şi în alte activităţi 
legate de controlul intern/managerial. 

(6) Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale si specifice ale Spitalului de Psihiatrie 
TIT A .. Dr. Constantin Gorgos'' la care ataşează indicatori de performanţă pentru evaluarea acestora. 

(7) Coordonează procesul de actualizare a activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a 
riscuri lor. a sistemului de monitorizare a performanţelor. a situaţ i ei procedurilor ş i a sistemului de 
monitorizare ş i de raportare, respectiv informarea Manageru lui . 

(8) Analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la nivelul 
Spitalului de Psihiatrie TITAN .. Dr. Constantin Gorgos". elaborată de Coordonatorul de implementare 
(Secretarul Comisiei de monitorizare) pe baza raportări lor semestriale privind monitorizarea 
performanţelor semestriale. de la nivelul compartimentelor. 

(9) Primeşte semestrial. sau când este cazul. de la structurile funcţionale ale Spitalului de Psihiatrie 
TITAN .. Dr. Constantin Gorgos·· informări/rapoa11e referitoare la progresele înregistrate cu privire la 
dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control intern managerial , în raport cu programele 
adoptate. precum şi referiri la situaţiile deosebite ş i la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, 
întreprinse în cadrul acestora; 

( IO) Prezintă Managerului. ori de câte ori consideră necesar, dar cel puţin semestrial, informări 

referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în 
rapo11 cu programul adoptat la nivelul Spitalului de Psihiatrie TITAN .. Dr. Constantin Gorgos", la acţiunile 
de monitorizare. coordonare şi îndrumare metodo logică întreprinse. precum şi la alte probleme apărute în 
l egătură cu acest domeniu. 
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COMISIADRG 

ART.23 COMISIA DRG este alcătuită din: 

Atribuţii: 

Medic primar - coordonator: 

Registrator medical; 

Statistician medical. 

se preocupă în permanenţă de colectarea ş i înregistrarea corectă conform api icaţi i lor 

aprobate şi puse la dispoziţie de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management 

Sanitar (SNSPMS). a datelor din F.O.G.; 

transmiterea bazei de date compeltate corespunzător, în sistem electronic către 

SNSPMS; 

respectă şi răspunde de transmiterrea în termen a datelor; 

urmăreşte raportul de validare a cazurilor; 

cazurile nevalidate vor fi verificate. corectate şi transmise în termen. 

În vederea monitorizării permanente a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor. la nivelul 
Spitalului de Psihiatrie TITAN „Dr. Constantin GORGOS" funcţionează unitatea de control intern. 
Compartimentul de management al calitatii serviciilor medicale. 
Art.24. Compartimentul de management al calitatii servici ilor medicale. aflat in subordinea managerului 
are in principal urmatoarele atributii: 
a) elaborarea împreuna cu Consil iul Medical a planului de management al calitatii seviciilor de sanatate, 
precum si coordonarea si monitorizarea implementarii acestuia; 
b) evaluarea periodica a stadiului de implementare a planului de management al calitatii serviciului de 
sanatate si a nivelului de conformitate cu standardele adoptate de catre Autoritatea Nationala de 
Management al Calitatii in Sanatate; 
c) informarea periodica a conducerii spitalului si a personalului din cadrul acestuia cu privire la nivelul de 
implementare a planului de management al calitatii serviciilor de sanatate si, dupa caz, actualizarea 
acestuia; 
d) coordonarea si monitorizarea elaborarii de catre structuri le de la nivelul spitalului a documentelor 
calitatii în vederea implementarii si dezvoltarii continue la nivelul acestora a conceptului de "Calitate "; 
e) asigurarea instruirii si informarii permanente a personalului din cadrul spitalului cu privirea la 
organizarea si implementarea sistemu lui de management al calitat ii serviciilor de sanatate si sigurantei 
pacientului: 
t) coordonarea si evaluarea periodica a procesului de implementare a standardelor adoptate de catre 
A.N.M.C.S., precum si monitorizarea activitatilor desfasurate in vederea imbunatatirii nivelului de 
conformitate cu acestea; 
g) masurarea si evaluarea calitatii serviciilor furnizate de catre spital. inclusive innvestigarea nivelului de 
satisafctie a pacienti lor: 
h) coordonarea activitatii de colectare si de raportare. conform legislatiei in vigoare, a datelor si 
documentelor necesare in procesul de implementare a sistemului de management al calitatii serviciilor de 
sanatate si sigurantei pacientului; 
i) coordonarea activitatii de analiza, evaluare si raportare a indicatorilor de monitorizare a conformitatii la 
cerintele standardelor adoptate de catre A.N.M.C.S.; 
j) monitorizarea. centralizarea. analiza si raponarea catre A.N.M.C.S. a situatiilor legate de producerea 
evenimentelor adverse asociate asistentei medicale. precum si a altor infonnatii necesare pregatirii 
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evaluarii spitalului sau monitorizarii nivelului de conformitate cu standardele adoptate de catre 
A.N.M.C.S.; 
k) coordonarea si participarea, alaturi de alte structuri ale spitalului. la organizarea si desfasurarea 
activitatii de audit clinic; 
I) coordonarea si participarea, alaturi de alte structuri ale spitalului, la organizarea s1 desfasurarea 
procesului de management al riscurilor; 
m) asigurarea consilierii conducerii spitalului in domeniul managementului calitatii serviciilor de sanatate 
si sigurantei pacientului si participarea la elaborarea si implementarea politicii de calitate a serviciilor de 
sanatate la nivelul acestuia: 
n) elaborarea si inaintarea catre conducerea spitalului a rapoartelor periodice continand propuneri si 
recomandari ca urmare a activitatilor desfasurate si a rezultatelor obtinute: 
o) asigurarea mecanismelor de relationare a tuturor structuri lor unitarii in vederea imbunatatirii continue a 
sistemului de management al calitatii. fiind in acest sens obl igat sa faca propuneri fundamentate legal; 
p) înaintarea de propuneri fundamentate care sustin implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la 
managementul calitatii declarate de managerul spitalului (prin planul strategic si/sau planul de 
management); 
q) analizarea permanenta a neconformitatilor constatate in derularea proceselor/activitati lor si inaintarea de 
propuneri privind luarea de masuri de imbunatatire sau corective ce se impun; 
r) inaintarea de propuneri privind luarea masurilor necesare in vederea respectarii principiilor si valorilor 
calitatii. conform misiunii asumate de catre spital si luarea masurilor necesare de implementare, dezvoltare 
si armonizare a mediulu i ambiental (cultura organizationala) si culturii calitati i in spital; 
s) monitorizarea conditiilor de obtinere/mentinere a tuturor certificatelor de calitate specifice activitatilor 
desfasurate in toate sectoarele de activitate ale spitalului, astfel cum sunt acestea mentionate in Lista de 
verificare nr. 01 - Autorizari si ce11ificari ale calitatii si face propuneri concrete in acest sens cate Consiliul 
medical/Comitetul director. dupa caz; 
t) analizarea continutului standardelor. criterii lor. cerintelor si indicatorilor prevazuti de Ordinul 
presedintelu i A.N.M.C.S. nr. 8/2018 si stabilirea drumului de parcurs pentru a atinge cel mai inalt grad de 
conformitate cu acestea/acestia. raportat la resursele aflate la dispozitia spitalului. conditiile concrete si 
prioritati le de etapa existente. stabi I ind in acest sens obiectivele. activitatile. resursele si termenele de 
realizare cu responsabilitati de implementare a propunerilor formulate; 
u) în situatia analizei unor indicatori , indeosebi a celor comuni mai multor liste de verificare, propune: 
;_ un mod de actiune comun pentru toate microstructurile care implementeaza respectivii indicatori; 
;;_ modul de monitorizare si evaluare a derularii proceselor avute în vedere a fi imbunatatite; 
;;;. documentatia necesara asigurarii trasabilitatii proceselor avute in vedere a fi imbunatatite, eliminand 
documentele si inscrisuri le redundante si inutile; 
;v. activitati le pentru care este necesar sa se elaboreze proceduri de sistem sau operationale, pentru a 
asigura omogenitatea modului de actiune; 
v. actele medicale pentru care se considera ca este necesara elaborarea de protocoale de diagnostic si 
tratament; 
vi. proceduri de monitorizare a eficacitatii si eficientei procedurilor si protocoalelor; 
vii. echipele care vor elabora aceste documente. Acestea vor fi formate din personalul implicat 1n 
aplicarea acestor proceduri/protocoale. 
viii. circuitul documentelor. avand in vedere siguranta si securitatea informatiilor: 
ix. implementarea. constientizarea si asumarea procedurilor. protocoalelor promovate. 

COMISIA MEDICAMENTULUI 

ART .25 A vând în vedere necesitatea optimizării uti I izări i medicamentelor precum şi fo losirea 
judicioasă a fondurilor băneşti destinate medicamentelor. la nivelul spitalului s-a înfiinţat şi funcţionează 
Comisia Medicamentului. 
Comisia medicamentului are in principal urmatoarele atributii: 
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analizeaza referatele de necesitate pentru medicamente ale medicilor din punct de vedere cantitativ. 
cu respectarea schemelor de tratament specifice spitalului; 
propune spre aprobare conducerii. necesarul anual de medicamente si materiale sanitare, in vederea 
includerii acestuia in programul anual de achizitii. pentru anul urmator. pana la data la care a fost 
solicitat; 
propune spre achizitionare produsele farmaceutice cele mai eficiente in baza analizei coeficientului 
cal itate/pret; 
stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul 
spitalului în vederea utilizării judicioase a fondurilor spitalului. prevenirii polipragmaziei şi a 
rezistenţei la medicamente; 
stabi lirea unei liste de medicamente de bază obligatorii. care să fie in permanenta accesibile în 
farmacia spitalului. specifice fiecarei sectii. determinata pe rationalitatea incidentei cazuisticii 
generale pentru raţionalizarea si eficientizarea utilizarii lor in practica medicala; 
se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar pentru a analiza si asigura buna desfasurare a 
activitatii medicale din punct de vedere al medicamentelor si materialelor sanitare: 
intocmeste lista materialelor sanitare si a medicamentelor - denumiri comune internaţionale (DCI) 
si forma farmaceutica - utilizate pe perioada spitalizarii. cu menţionarea DCI - urilor care pot fi 
recomandate cu aprobarea medicului sef de sectie sau cu aprobarea consiliului medical. cerinta a 
Normelor de Aplicare a Contractului Cadru; 
membrii comisiei participa ori de cate ori este necesar. la solicitarea conducerii, la sedintele de 
achizitie publica; 
verificarea continuă a stocului de medicamente/materiale sanitare de bază pentru a preveni 
disfuncţiile în asistenţa medicală; 
Comisia medicamentului poate analiza oricand necesarul şi oportunitatea achiziţiei de 
medicamente/materiale san itare, urmand a face propuneri consiliului medical vizand eficienta 
utilizarii fondurilor publice; 

- cunoaste legislatia in vigoare din domeniu. 

COMISIA de DISCIPLINĂ 

ART.26 Comisia de disciplina este alcătuită din: 

Atribuţii : 

Director medical/Director financiar-contabil/Inginer- responsabil cu Securitatea şi 

sănătatea în muncă/ Medic sef sectie/medic coordonator; 

Consi lier juridic/Persoana care asigura asistenta juridica; 

Reprezentant Sindicat. 

se întruneşte la solicitarea conducerii spitalului ; 

analizează abaterile disciplinare din cadrul unităţ ii . în baza documentelor puse la 

dispoziţie de Biroul RUNOS: 

propune managerului măsurile disciplinare aplicabi le conform legi slaţiei în vigoare; 

urmăreşte respectarea de către anga_iati a RI. 
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Comitetul de Securitate şi Sănătate În Muncă 

ART.27 Constituit in conformitate cu Legea protectiei muncii nr. 3 I 9 din 14.07.2006 ,. Norme generale de 
protectia muncii"', .. orme specifice de protectia muncii pentru activitati în domeniul sanatatii'' si cu 
Decizia de constituire, asigura implicarea sa l ariaţ ilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul 
protecţiei muncii şi are are următoarele atribuţ ii : 

• aprobă programul anua l de securitate şi sănătate în muncă: 
• urmăreşte aplicarea acestui program. inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi 

eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţi ilor de muncă: 
• urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi 

sănătatea în muncă: 
• analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională. ex istenţi la locurile de muncă; 
• analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 

profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă: 
• efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; 
• efectuează inspecţii proprii privind api icarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în 

muncă; 

• informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate; 
• dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către 

conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an. cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă. 
acţiunile care au fost întreprinse ş i eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de 
protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat 
inspectoratului teritorial de protecţie a muncii: 

• verifică aplicarea normativu lui-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de 
protecţie. ţinând seama de factorii de risc identificaţi . frecvenţa schimbării echipamentului pentru 
personalul care lucrează pe secţii le medicale este de 2-3 ori pe sapatamana si ori de cate ori este 
nevoie; 

• verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a sa lariaţilor care au suferit accidente de muncă ce 
au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă: 

• la nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul 
de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei 

muncii; 
• comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în cadrul persoanelor juridice din sectorul 

public, privat şi cooperatist, inclusiv cu capital străin. care desfăşoară activităţi pe teritoriul 
României: 

• comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice la care 
sunt încadraţi cel puţin 50 salariaţi: 

• în cazul în care condiţiile de muncă sunt grele. vătămătoare sau periculoase. inspectorul de muncă 
poate cere înfiinţarea acestor comitete ş i pentru angajatorii la care sunt încadraţi mai puţin de 50 
salariaţi . 

• în cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial. se pot înfiinţa mai multe 
comitete de securitate şi sănătate în muncă. umărul acestora se stabileşte prin contractul de 
muncă aplicabil. 

• Comitetul de securitate ş i sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate şi sănătate în 
muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar. cu o durată mai mare de 3 luni; 

• în situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă. 
atribuţiile specifice ale acestuia vor fi îndepl inite de responsabilul cu protecţia muncii numit de 
angajator; 

• Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt 
reglementate prin ordin al Ministrului muncii şi solidarităţii sociale. 
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Comitetul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale 
Art.28. Comitetul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale constituit în baza OMS nr. 

1101/2016 - privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 
asociate asistentei medicale în unităţile sanitare are în principal următoarele atributii şi 

sarcini: 
Atributiile medicului sef/ medicului coordonator: 
a) organizează. controlează ş i răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei , conform planului 
anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 
b) răspunde de act ivităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei. cu respectarea procedurii de 
declarare a infecţiilor asociate as istenţei medicale. elaborată de compartimentul de prevenire a infecţiilor 
asociate îngrijirilor medicale. în conformitate cu legislaţia în vigoare: 
c) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor. implementată în unitatea sanitară; 
e) răspunde de efectuarea de către asistenta şefă de secţie a triajului zilnic al personalului din subordine şi 
declararea oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către compartimentul de prevenire a infecţiilor 
asociate as i stenţe i medicale: 
f) în cazul şefilor de secţie în secţii cu risc. răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor 
pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi. în conformitate cu prevederile 
programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
g) răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, împreună cu compartimentul de 
prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu directorul medical: 
h) răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale pe secţie . 

Atribuţiile directorului medical: 
a) se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a proceduri lor şi protocoalelor de prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi 
antisepsie. respectiv a normelor privind cazarea. alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada 
îngrijiri lor acordate: 
b) pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri. funcţia acestuia 
este preluată de directorul medical. care va avea şi responsabilităţile acestuia: 
c) răspunde de raportarea la timp a infecţ iilor asoc iate asistenţei medicale şi implementarea măsurilor de 
limitare a acestora: 
d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară; 

e) controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale compartimentului de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale: 

g) controlează respectarea proceduri lor ş i protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea 
şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul structurilor din unitate, în colaborare cu 
medicii şefi de structuri ; 
h) organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV si efectuarea vaccinărilor 
recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal. HBV. altele); 
i) controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe 
secţ ii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor; 
j) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţe i medicale elaborate 
de compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţe i medicale cu asistentele 
şefe/coordonatoare ş i răspunde de aplicarea acestora: 
k) răspunde de implementarea şi respectarea precauţiunilor standard şi specifice la nivelul unităţii 
sanitare; 
I) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine. de respectarea regulilor de tehnică 
aseptică de către acesta; 
m) controlează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie; 
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n) verifică starea de curăţenie din structurile spitalului. respectarea normelor de igienă şi controlează 
respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie: 
o) propune directorului economic/financiar-contabil plani fi carea aprovizionării cu materiale necesare 
prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale. elaborată de structurile spitalului. cu aprobarea şefului/ 
coordonatorului compartimentului de prevenire a infeeţiilor asociate asistenţei medicale: 
p) supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea 
şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie 
etc.; 
q) supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie; 
r) constată şi raportează compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 
managerului spitalului deficienţe de igienă (alimentare cu apă. instalaţii sanitare, încălzire) şi ia măsuri 
pentru remedierea acestora; 
s) verifică efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în secţii ; 
ş) coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a măsurilor 
pentru supravegherea contacţilor. în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de şeful 
serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale; 
t) instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte realizarea 
acestei proceduri; 
ţ) semnalează medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care Ie observă în rândul 
personalului: 
u) instruieşte asistentele-şefe/coordonatoare asupra măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale care trebuie implementate şi respectate de vizitatori şi personalul spitalului; 
v) coordonează şi verifică respectarea circuitului lenjeriei şi al deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase. 
depozitarea lor la nivelul depozitului central şi respectarea modului de eliminare a acestora; 
x) instruieşte asistentele-şefe/coordonatoare asupra echipamentului de protecţie şi comportamentului 
igienic. precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune măsuri disciplinare în 
cazurile de abateri; 
y) organizează şi coordonează procesul de elaborare a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe structurile din cadrul spitalului. în funcţie de 
manevrele şi procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de implementarea 
acestora; 
z) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale pe secţii şi pe unitatea sanitară; 
aa) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe 
secţii/compartimente; 

ab) organizează şi răspunde de igienizarea ţinutelor de spital pentru întreg personalul implicat în 
îngrijirea pacienţilor. în mod gratuit şi obligatoriu. 

Atributiile si raspunderile ce revin farmacistului: 
a) obţinerea. depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice. utilizând practici care limitează 
posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi; 
b) distribuirea medicamentelor antiinfecţioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei 

prescrieri existente în spital şi ţinerea unei evidenţe adecvate; 
c) obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor heterologe şi 
distribuirea lor în mod adecvat; 
d) păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale: 
e) raportează către compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, medicului 
responsabil de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase şi pe structurile unităţii 
sanitare şi participă la evaluarea tendinţelor utilizării antibioticelor: 
f) colaborează cu medicul infecţionist/clinician responsabil de elaborarea politicii de utilizare judicioasă 

a antibioticelor în monitorizarea consumului de antibiotice: 



g) organizează ş i realizează baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase de 
antibiotice şi pe secţi i/compartimente. cu calcularea ODO/I 00 zile spitalizare şi a duratei medii a terapiei 
cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic. 

Atribuţiile medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor din cadrul Comitetului de 
prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale: 

a) efectuează consulturile de specialitate în spital. în vederea diagnosticării unei patologii infecţioase şi a 
stabilirii tratamentului etiologic necesar: 
b) elaborează politica de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară. inclusiv ghiduri le de 
tratament iniţial în principalele sindroame infeqioase şi profilaxie antibiotică; 
c) coordonează elaborarea listei de antibiotice esenţiale care să fie disponibile în mod permanent în 
spital: 
d) elaborează lista de antibiotice care se eliberează doar cu avizare din partea sa şi derulează activitatea 
de avizare a prescrierii acestor ant ibiotice; 
e) colaborează cu farmacistul unităţii în vederea evaluării consumului de antibiotice în unitatea sanitară; 
f) efectuează activităţi de pregătire a personalului medical în domeniul utilizării judicioase a 
antibioticelor; 
g) oferă consultanţă de special itate medicilor de altă specialitate în stabi lirea tratamentului antibiotic la 
cazurile internate, în cooperare cu medicul microbiolog/de laborator (pentru a se utiliza eficient datele de 
microbiologie disponibile); 
h) oferă consultanţă pentru stabilirea profilaxiei antibiotice perioperatorii şi în alte situaţii clinice. pentru 
pacienţii la care nu este aplicabilă schema standard de profilaxie: 
i) cooperează cu medicul microbiolog/de laborator în stabi lirea testelor de sensibilitate microbiană la 
antibioticele utilizate. pentru a creşte relevanţa clinică a acestei activităţi; 
j) evaluează periodic cu fiecare secţie ci inică în parte modul de uti I izare a antibioticelor în cadrul 
acesteia şi propune modalităţi de îmbunătăţire a acestuia (educarea prescriptorilor): 
k) elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasă a 
antibioticelor. a consumului de ant ibiotice (în primul rând. al celor de rezervă) şi propune managerului 
măsuri de îmbunătăţire. 

Art.29. Comisii de concurs/Examen 
Comisiile de concurs/examen sunt constituite, prin decizia managerului, in functie de categoria de 

personal din care face parte postul scos la concurs/examen. cu respectarea legislatiei în vigoare, astfel : 
• Sef sectie/Serviciu/Compartiment/Laborator - OMS nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de 
laborator sau sef serviciu din unitatile sanitare publice. cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Medic/farmacist/Biolog/Biochimist/Chimist - OMS nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor 
privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, 
farmacist, biology. biochemist si chemist din unitatile sanitare publice. precum si a functiilor de sef 
de sectie. sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi. respective a 
functiei de farmacist - sef in unitatile sanitare publice cu paturi. cu modificarilesi completarile 
u I teri oare; 

• Personal contractual. cu exceptia celor menrionate anterioar HGR nr.286/20 1 I pentru aprobarea 
Regulamentului - cadru privind stabilirea principi ilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din 
fonduri publice, cu moditicarile ulterioare; 

• Director medical, director ingrijiri si director financiar - contabil - Dispozitia primarului general al 
municipiului Bucuresti nr. 556/2018 privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare a 
concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specific comitetului director din spitalele 
publice aflate in administrarea autoritatii publice locale. 
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Comisiile de concurs/examen au in principal urmatoarele atributii: 
a) selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor; 
b) stabileste tipul probelor de concurs: proba scrisa si/sau proba practica si interviu, dupa caz; 

c) stabileste subiectele pentru proba scrisa; 

d) stabileste planul probei practice si realizeaza proba practica: 

e) stabileste planul interviului si realizeaza interviul: 

f) noteaza pentru fiecare candidat fiecare proba scrisa si/sau proba practica si interviul: 

g) transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidatilor; 

h) semneaza procesele - verbale intocmite de secretarul comisiei dupa fiecare etapa de concurs, 
precum si raportul final al concursului. 

A TRIBUTULE: 

CAPITOLUL lll 

ATRIBUTIILE SI DREPTURILE UNIT A TII 

ART. 30 Din punct de vedere al structurii organizatorice unitatea este spital de psihiatrie. 

ART. 31 Spitalul este obligat in principiu sa asigure: 

a) efectuarea consultatiilor, investigatiilor. tratamentelor si a altor ingrijiri medicale bolnavilor 

spitalizati : 

b) stabilirea corecta a diagnosticului si a conduitei terapeutice pentru pacientii spitalizati; 

c) aprovizionarea si distribuirea medicamentelor: 

d) aprovizionarea cu substante si materiale de curaten ie si dezinfectie; 

e) aprovizionarea in vederea asigurarii unei alimentarii corespunzatoare, atat din punct de vedere 

calitativ cat si cantitativ, respectand alocatia de hrana alocata conform legislatiei in vigoare; 

t) asigurarea unui microclimat corespunzator astfel incat sa fi e prevenita aparitia de infectii 

nosocomiale; 

g) realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea masurilor de protectia muncii si paza contra 

incendi ilor conform normelor in vigoare: 

h) in perioada de carantina sa lim iteze accesul vizitatorilor in spita l: 

i) asigură cond iţiile necesare în vederea optimizări i activităţ ii pentru atingerea standardelor pentru 

autorizare: 

j ) să informeze sa lari aţii asupra condiţiilor de muncă ş i asupra elementelor care pnvesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă: 

k) să asigure permanent condiţ i i l e tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor 

de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă: 
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I) sa stabileasca personalul si programul orar necesar intretinerii spatiilor verzi si inlaturarii 

zapezii de pe aleile spitalului si cai le de acces: 

m) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege. din contractul colectiv de muncă 

aplicabil şi din contractele individuale de muncă; 

n) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii , cu excepţia 

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

unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stab ileşte prin negociere în contractul colectiv de 

muncă aplicabil: 

o) să se consulte cu sindicatul sau. după caz. cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor 

susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora: 

p) să plătească toate contribuţiile şi impozitele atlate în sarcina sa. precum şi să reţină şi să vireze 

contribuţiile şi impozitele datorate de sa lariaţi . în condiţiile legii: 

q) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor ş i să opereze înregistrările prevăzute de 

lege: 

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

s) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 

DREPTURILE: 

ART. 32 Angajatorul are, în principal. următoarele drepturi: 

a. să stab i lească organizarea şi funcţionarea unităţii: 

b. să stabilească atribuţii le corespunzătoare pentru fiecare salariat. în condiţii le legii şi/sau în 

condiţiile contractului colectiv de muncă aplicabil. încheiat la nivel naţional. la nivel de ramură de 

activitate sau de grup de unităţi: 

c. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru sa lariat. sub rezerva legalităţii lor; 

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

e. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. potrivit legii. 

contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; 

f. sa stabileasca obiectivele de performanta individuala. precum si criteriile de evaluare a realizarii 

acestora. 

CAPITOLUL IV 

ATRIBUTIILE SI DREPTURILE PERSONALULUI 

A TRIBUTULE: 

ART. 33 Personalul încadrat in unitate are obligatia sa isi desfasoare activitatea in mod responsabil, 

conform reglementarilor profesionale. codului de deontologie medicala si cerintelor postului. 
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ART. 34 Salariatii au obligatia de a respecta normele de organizare si desfăsurare a muncii, de a aplica în 

practică hotărârile adoptate de conducerea spitalului. de a avea o atitudine activa si creativă pentru 

rezolvarea eficientă si la un nivel calitativ corespunzător a tuturor problemelor specifice compartimentului 

din care fac parte. 

ARt. 35 Principalele îndatoriri ale angajatilor sunt urmatoarele: 

a) să respecte programul de lucru si să foloseasca integral s1 eficient timpul de muncâ pentru 

îndeplinirea sarcini lor de serviciu în mod exemplar: 

b) să-si însusească si să respecte normele de muncă stabi lite pentru compartimentul în care 

lucrează si sâ folosească materiile si materialele puse la dispozitie în mod eficient; 

c) să execute întocmai si la timp obligatii le de serviciu. cu respectarea cerintelor privind cantitatea 

si calitatea lucrărilor; 

d) să asigure luarea măsurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei 

neglijente în păstrarea si administrarea bunurilor: 

e) sa asigure monitorizarea specifica a bolnavilor conform prescriptiei medicale: 

t) sa poarte echipamentul corespunzator functiei pe care o detine, in vederea pastrarii igienei si a 

aspectului estetic personal: 

g) sa respecte comportamentul etic fata de pacienti. apartinatori si celelalte persoane cu care 

colaboreaza; 

h) sa respecte normele de securitate. manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a 

medicamentelor cu regim special; 

i) sa respecte reglementarile in vigoare privind prevenirea. controlul si combaterea infectiilor 

nosocomiale: 

j) să fo losească instalatiile. masinile si aparatura încredintate la parametrii de functionare prevăzuti 

în documentatia tehnică: 

k) sa realizeze la termen toate lucrările de întretinere si reparatii a fondurilor fixe încredintate; 

I) să respecte normele de protectie a muncii. de folos ire a echipamentului de lucru si de protectie. 

precum si de prevenire a incendiilor sau a oricăror alte situatii care ar putea pune în primejdie clădirile, 

instalati ile spitalului ori viata, integritatea corporală sau sănătatea lor sau a altor persoane; 

m) sa înstiinteze seful ierarhic superior de îndată ce au luat cunostintă de existenta unor nereguli, 

abateri. greutăti sau lipsuri în aprovizionarea locului de muncă. în întretinerea utilajelor si aparaturii si să 

propună măsuri de prevenirea unor astfe l de situatii : 

n) să nu lase fără supraveghere instalatiile. masinile si aparatura în functiune; 
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o) sa nu părăsească locul de munca până la sosirea schimbului. dacă se lucrează în două sau trei 

ture, si să anunte seful ierarhic superior neprczentarea la serviciu a schimbului pentru luarea măsurilor 

necesare: 

p) sâ respecte dispozitile legale privind confidential itatea informatiilor care nu sunt destinate 

publicitătii si a pastrarii confidentilaitatii tuturor datelor medicale ale pacientilor (pastrarea anonimatului): 

r) sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca. normelor de etica civică si profesională, să 

aibă o comportare corectă în cadrul relatiilor de serviciu, să promoveze raporturi de întrajutorare cu toti 

membrii colectivului si să combată orice manifestare necorespunzătoare: 

s) să nu se prezinte la serviciu sub influenta alcoolului. să nu introducă sau să consume în unitate 

băuturi alcoolice ori să faciliteze săvârsirea acestor fapte: 

t) sa poarte ecusonul în tot timpul programului de lucru: 

u) să păstreze ordinea si curătenia la locul de muncă: 

v) executa orice alte sarcini de serviciu in vederea asigurari i une, bune functionari a activitatii 

spitalului. 

ART. 36 Salariatii care isi destăsoarâ activitatea în spati i cu instalatii sau aparatura cu grad ridicat de 

pericol au următoarele obligatii : 

a) sâ cunoască caracteristicile constructive si functionale ale acestora; 

b) sa respecte cu strictete normele tehnice de exploatare si întretinere. precum si normele de 

protectia muncii si de prevenirea incendiilor: 

c) să asigure supravegherea permanenta a instalatiilor si aparaturii, precum si evitarea oricăror 

avarii sau întreruperi accidentale: 

d) sânu părăsească locul de muncă si să nu introducă în spital materiale ori produse care ar putea 

provoca incendii sau explozii: 

e) locul de muncă poate fi părăsit. în timpul programului, dacă necesitătile o impun, numai cu 

aprobarea sefului de compartiment si numai după ce acesta a desemnat o altă persoană pentru 

înlocuire: 

t) să predea la terminarea programului instalatia de care răspunde. lucrătorului din schimbul 

următor, în prezenta sefului de compartiment sau a altui personal îndreptâtit; 

g) să nu se prezinte la programul de lucru sub influenta alcoolului, să nu introducă sau sâ consume 

în unitate băuturi alcool ice ori să faci liteze sâvârsirea acestor fapte. contravenientilor aplicându

li- se sanctiunile prevăzute de lege. 

DREPTURILE: 

ART. 37 Principalele drepturi ale angajatilor sunt urmatoarele: 

a. dreptul la salarizare pentru munca depusa: 
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a. dreptul la repaus zilnic si saptamanal: 

b. dreptul la concediu de odihna anual: 

c. dreptul la egalitate de sanse si de tratament: 

d. dreptul la demnitate in munca; 

e. dreptul la securitate si sanatate in munca: 

f. dreptul la acces la formarea profesionala: 

g. dreptul la informare si consultare; 

h. dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca; 

1. dreptul la protectie in caz de concediere: 

J. dreptul la negociere colectiva si individuala: 

k. dreptul de a participa la actiuni colective: 

I. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat: 

m. alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca apl icabile. 

Zi lele de sarbatoare legala în care nu se lucreaza sunt: 

• I si 2 ianuarie; 

• 24 ianuarie; 

• prima si a doua zi de Pasti ; 

• I mai; 

• prima si a doua zi de Rusalii; 

• I iunie: 

• 15 august Adormirea Maicii Domnului: 

• 30 noiembrie Sfantul Apostol Andrei cel lntai chemat. Ocrotitorul Romaniei; 

• 1 decembrie: 

• prima si a doua zi de Craciun: 

• doua zi le pentru fiecare fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele 

religioase legale. altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora. 

CAPITOLUL V 

TIMPUL DE MUNCA 

ART. 38 (I) Activitatea este consemnata zi lnic in condicile de prezenta pe sectii si compartimente de 

munca. cu trecerea orei la inccperea programulu i si ora de terminare a programului. 
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(2) Condicile de prezenta sunt verificate zilnic de medicii sefi/sefi compartimente/coordonatori, 

care au obligatia de a confirma prin semnatura concordanta prezentei din sectie/compartiment cu cea din 

condica. 

(3) Medicul sef sectie/sefi compartimente/coordonatorii au obligativitatea de a numi un 

responsabil pentru intocmirea pontajelor lunare conform condicilor de prezenta si predarii lor la 

serviciul/birou RUNOS pana la data de I a lunii urmatoare. pentru calcularea drepturilor salariale pe luna 

anterioara. 

ART. 39 Durata normala a timpului de lucru este de 8(opt) ore pe zi. 

Locurile de munca si categoriile de personal pentru care durata normala a timpului de lucru este 

mai mica de 8 ore/zi sunt stabilite prin Ordinul MS nr. 870/2004 - pentru aprobarea Regulamentului 

privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar. cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

ART.40 ln baza prevederilor legale si în urma negocierii cu Sindicatul. programul de lucru al salariatilor 

din spital este următorul : 

I. Pentru personal superior de specialitate 

a) Asistenta medicală în sectiile/compartimentele cu paturi: 

Medicii care efectuează gărzi,7(sapte) ore/zi. din care, au obligativitatea de a presta 6 (sase) ore/zi, 

între 8,00 - 14,00. activitate curenta. 18 de ore de garda lunar, garda care începe la ora 14,00 si se 

încheie la ora 8,00 în ziua următoare, în zilele de lucru, iar în zilele nelucratoare si de sărbători legale 

garda începe la ora 8,00 si se termină la ora 8,00 în ziua următoare ( 24 ore). 

- Medicul de gardă nu poate parasi serviciul daca nu se prezintă schimbul pentru garda următoare. 

Orele prestate peste programul normat se plătesc conform normelor legale în vigoare. Medici de garda au 

si obligativitatea de a face internarea pacientilor în ziua respectiva. 

- Medici care nu efectuează gărzi (scutiti de garda sau aflati în alta situatie prevazuta de lege). au 

obligativitatea de a presta 7(sapte) ore/zi. intre orele 8.00 - 15.00. activitate curenta in cursul diminetii in 

zi lele lucratore. 

Medicul sef de sectie are program de 7(sapte) ore/zi . intre orele 8.00 15.00 si poate efectua gărzi. 

II. Alt personal superior sanitar : 

Psihologii au program de 7 (sapte) ore/zi. intre orele 8.00 - 15.00. 

Kinetoterapeut are program de 7 (sapte) ore. intre orele 8.00 - 15.00. 

III. Personal mediu sanitar in sectii/compartimente cu paturi 

Asistentii medicali , indiferent de nivelul studiilor, au program de 8 ore zilnic - 3 ture - lucreaza 

prin rotatie in ture de 12 ore cu 24 de ore libere. din care. pentru a primi sporul prevazut pentru activitatea 

desfasurata in 3 ture au obligatia de a presta lunar un numar de 2 zile in tura a 2 -a si a 3 -a. numar stabilit 
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de Consiliul de administratie al spitalului. Programul de lucru al asistentiilor medicali se desfăsoară zilnic 

între orele 7.00 - 19.00 tura I - a si 19.00 - 7.00 tura II - a. Acestia nu pot părăsi locul de muncă până 

la venirea schimbului 

Asistentii medicali care lucreaza in tura I au obligativitatea de a presta 8 (opt) ore/zi. in program 

de 8 ore cu 16 ore libere. Programul de lucru al asistenti ilor medicali se desfăsoară zilnic între orele 7.00-

15.00 . 

IV. Personal auxiliar sanitar in sectii/compartimente cu paturi 

Infirmierele au program de 8 ore zilnic - 3 ture - lucreaza prin rotatie in ture de 12 ore cu 24 de ore 

libere, din care. pentru a primi sporul prevazut pentru activitatea desfasurata în 3 ture au obligatia de a 

presta lunar un numar de 2 zile in tura a 2 -a si a 3 -a, numar stabilit de Consiliul de administratie al 

spitalu lu i. Programul de lucru al infirmierelor se desfiisoară zilnic între orele 7.00 - 19.00 tura I - a si 

19.00 - 7.00 tura II - a. Acestea nu pot părăsi locul de muncă până la veni rea schimbului. 

Infirmierele care lucreaza in tura I au obligativitatea de a presta 8 (opt) ore/zi, in program de 8 ore 

cu 16 ore libere. Programul de lucru al infirmierelor se desfăsoară zilnic între orele 6.00-14.00. 

lngrijitoarele au program de 8 ore zilnic - 3 ture - lucreaza prin rotatie in ture de 12 ore cu 24 de 

ore libere. din care. pentru a primi sporul prevazut pentru activitatea desfasurata in 3 ture au obligatia de a 

presta lunar un numar de 2 zi le in tura a 2 -a si a 3 -a. numar stabilit de Consiliul de administratie al 

spitalului. Programul de lucru al ingrijitoarelor se desfăsoară zilnic între orele 7.00 - 19.00 tura I - a si 

19.00 - 7.00 tura II - a. Acestea nu pot părăsi locul de muncă până la veni rea schimbului. 

Ingrijitoarele care lucreaza in tura I au obligativitatea de a presta 8 (opt) ore/zi, in program de 8 

ore cu 16 ore libere. Programul de lucru al infirm ierelor se desfăsoară ziln ic între orele 6.00-14.00. 

VI. Personalul medical superior de specialitate din cabinete de consultatii, CSM-uri si 

farmacie 

• Medic CSM-uri: 7 ore zilnic - 07.00 - 14.00 /14.00 - 21.00; 
• Medic Stationar de zi: 7 ore zilnic - 08.00 - 15.00; 
• Farmacist: 7 ore zilnic - 14.30 - 21.30; 
• Logoped: 7 ore zilnic - 08.00 - 15.00: 
• Psihologii din CSM-uri : 7 ore zilnic - 07.00 14.00/ 14.00 - 21 .00: 
• Psihologii din Stationarele de zi: 7 ore zilnic - 08.00 - 15.00: 
• Asistenţă socia l ă: 7 ore zilnic - 08.00 15.00. 

VII. Personalul mediu si auxiliar din compartimentele fara paturi 

• Asistentii medicali din CSM - uri: 8 ore zilnic - 07.00 - I 5.00/ 13.30 - 21.30; 
• Asistentii medicali din Stationare: 8 ore zilnic - 07.00 - 15.00; 
• Asistent farmacie: 8 ore zilnic - 07.00 - 15.00; 
• Îngrijitoare CSM - uri si Stationare: 8 ore zilnic - 06.00 - 14.00/ I 4.00 - 22.00. 
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VIII.Personalul tehnic, economic, administrativ 

• Comitetul director: 8 ore zilnic - 08.00 - 16.00; 

• T.E.S.A. - 8 ore zilnic - 07.30 - 15.30; 
• Muncitori - 8 ore zilnic - 07.00 - 15.00. 

ART. 41 La începutul si sfârsitul programului de lucru, salariatii au obligatia sa semneze condica de 

prezenta, cu specificarea orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru, care este în 

răspunderea sefilor de compartimente. Orele prestate peste programul de lucru, în interesul serviciului. se 

plătesc sau se compensează. în următoarele 30 de zile, prin acordarea de timp liber corespunzător, conform 

normelor legale în vigoare. 

ART. 42 Pentru prevenirea unor situatii nedorite. salariati i Spitalului de Psihiatrie Titan « Dr.Constantin 

Gorgos » au obligatia ca la sfarsitul programului de lucru sa verifice spatiile in care isi desfasoara 

activitatea. instalatiile si aparatura cu care lucreaza, astfel ca acestea sa nu puna in pericol vieti omenesti si 

bunurile din dotare. 

ART. 43 Pentru asigurarea unor interventii rapide in caz de avarii, incendii etc., la terminarea programului 

de lucru, salariatii au obligatia sa depuna cheile de la incaperile in care lucreaza, la panourile amenajate in 

acest scop, la nivelul fiecarui compartiment. 

ART. 44 Evidenta orelor efectuate peste program se tine prin intermediul condicii de prezenta, in care 

personalul este obligat sa semneze zilnic. Nesemnarea zilnica si la timp a condicilor de prezenta constituie 

o incalcare a normelor de disciplina a muncii si se sanctioneaza conform legislatiei muncii (Lege 53/2003 

Codul Muncii). 

Evidenta orelor efectuate peste program se tine separat pe locuri de munca si se depune la 

Biroul R.U.N.O.S. 

ART. 45 Se considera munca prestata 111 timpul noptii, munca prestata in intervalul 22.00-6.00 cu 

posibilitatea abaterii o ora in plus sau in minus fata de aceste limite in cazuri exceptionale. 

Este considerat program de 3 ture. sistemul 8/16. 12/24 ore. salariatul avand obligatia efectuarii 

serviciului de dimineata. dupa-amiaza si noapte. in decursul unei luni in conformitate cu prevederile legale. 

ART. 46 Programarea concediilor de odihna se face de conducerea sectiilor/compartimentelor la inceputul 

anului, astfel incat sa asigure atat bunul mers al activitatii . cat si interesele salariatilor si cu aprobarea 

conducerii spitalului. 

Concediul anual de odihna se poate fractiona. la cererea salariatului. una din transe neputand fi mai 

mica de 10 zile lucratoare. 

Concediul fara plata se acorda salariatilor la cererea acestora in functie de interesele spitalului si in 

conformitate cu prevederile legale. 
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Plecarea în concediul de odihna. concedii pentru studii sau concedii fara plata. înainte de a fi 

aprobata de seful ierarhic, este interzisa si constituie abatere pentru care se pot aplica sanctiuni 

disciplinare. La fel si intarzierile la expirarea concediilor. 

Este interzisa întreruperea concediului de odihna si prezentarea la serviciu din initiativa 

salariatului ; acesta poate fi rechemat din concediu numai prin dispozitia scrisa a conducerii spitalulu i 

pentru nevoi de serviciu neprevazute si urgente. 

Personalul angajat are obligatia de a instiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de 

sanatate asupra acordarii concediilor medicale in termen de 24 de ore de la data acordarii si va prezenta 

Biroului RUNOS concediul medical pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a 

fost acordat conced iul medical. 

ART. 47 Accesul in spital se realizeaza astfel: 

pe baza de legitimatie pentru personalul propriu: 

pentru personalul din afara spitalului. venit in interes de serviciu. pe baza actului de identitate sau a 

legitimatiei de serviciu: 

pentru studenti, pe baza legitimatiei de student: 

pentru vizitatorii bolnavilor, in cadrul unui program bine stabi lit, iar in afara programului prevazut 

pentru vizitarea acestora. pe baza biletului de liber acces eliberat de seful de sectie; 

pentru reprezentantii presei, 11L11nai cu acordul managerului spitalului, care va nominaliza m mod 

explicit locurile in care se poate filma sau persoanele carora li se pot lua interviuri cu respectarea 

drepturilor pacientilor la intimitate. 

Pentru aceasta, anterior. reprezentanti i mass-media vor face demersuri scrise sau verbale in vederea 

obtinerii acordului de principiu. ln vederea desfasurarii fluente a acestei activitati. managerul va 

nominaliza un reprezentant al spitalului care va fi desemnat ca purtator de cuvant al institutiei. 

Zonele unde accesul este limitat sunt unnatoarele: sectiile si compartimentele medicale. 

Zonele unde accesul persoanelor straine este interzis sunt urmatoarele: centrala termica, camera 

serverelor, arhiva, camera unde este seiful pacientilor. farmacie, magazie. 

CAPITOLUL VI 

Rc!!uli privind respectarea principiului nC'discriminării ş i al înlăturării oricăror forme de încălcare a 
demnităţii 

ART. 48 Confi.mn Codu lui \luncii. 111 1.:,1drul rcl:i\iilnr de rnunc:i runqionca1.:i principi ul ega li tăţ i i de 

tratament fo\ii tk to\i salaria\i i. 
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Orice discriminare dire<.:Lă sau indirectă fo\ă de un salariat. htvată pc cri terii de :,ex. orientare 

sexuală. caractcristi<.:i genetice. Hirstii. apartL'ncn\:i na\innalii. ra,;:"1. culoare. etnic. religie. op\iune politici'\. 

origine so<.: ială. handicar,. situa\ ic ~au respon,ahi Ii Late l:lm i I ialrt. apartencn\:1 sau act ivitatc sind i<.:ală este 

inter1isă. 

Ori<.:e salariat care prc~tead1 ti 111u111.:ă benclici,1/il de conJi \i i dc muncă adecvate at:li\ ită\ii 

desf°{}şurnw. de protcqic soc i ală de securitate :;,i sănf11a1c în muncă. precum ~i de respectarea dcmnită\ii ~i 

conştiinţei sale tară nici o discrim inare.Tuturor sa laria\ilor care prestea1.ă o muncă le sunt recunoscute 

drcpturilc la plată egale. dreptul ln negocieri colective. dreptul la protecţia datelor cu caracter personal. 

precum şi dreptul la protcqic împotri \a concedierilor nclcgnk. 

Ori<.:c salariat arc dreptul la sănătate. îngrijire medicală. ~ecuritatc socială ~i la servicii medicak. 

Ori<.:e sa lari at arc dreptul la educa\ie ~i pregătirc prof~~innală. 

Orice ~alariat :irc Jrcpturi în ceea cc priH:;,lc condi\ i ilc de incadran.: în muncă. criteriile şi condi\iilc 

de recrutare :,,i ~clectarl!. criteriile pentru rcali1arl'a pnm111,f1ri i. accc~ul la tnale lo rrndc şi nhclurik de 

orientare profesională. de formare profe-,ională -;, i de pcrleqionare profe-,ională. 

~ancţiunilc care -;c aplică pentru nerespectarea Legii nr. 202. '.2002 pri\ ind egalitatea de şanse între 

femei ş i bărba\i ln locurile de muncă precum ş i pentru nerespectarea pre\cderilor Legii nr. 96/2003 

pri\ind protcc\ia rnaternită\ii la locurile de muncă. ,or fi ce le din Codul 1uncii în funcţie de gravitatea 

faptei. 

t\ngaja\ ii care reclamă sau scs i7e:.l/ă cu bună crcdin\ă încălcări ale legii. a deontologici 

profe~ionak sau a principiilor hunci admini ,;tr.iri. cticicn\ei. cticacită\ii. economicităţii ~1 transparenţei 

bc11elicia1ă dl' protcqic con 1i)rn1 principii h ir pre, ::-11ull' de I cgea nr -" 71 den:mhrie 200-k 

principiul kgalită\ii: 

principiul supremaţiei interesului r,ublic: 

print:ipiul responsabilitatii: 

• principiul nesan<.:\ionării abu?i,·e. conform căruia nu pot fi -..ancţionatc persoanele care reclamă ori 

si.:siLca1ă încă lcări ale legii: 

principiul bunei conduit: 

■ principiul bunei crcdin\c. conform căruia este ocrotită persoana încadrată în unitate care a făcut o 

~esizarc. convinsă liind dc realitatea stă rii Jc fapt suu ci'i !'apta constituie o încălcare a legii. 
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Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca liind abateri disciplinare. contravenţii sau infracţiuni 

constituie a\crtizare în interes public ş i priH~:;,tc: 

infracţiuni de corupţi e. infracţiunii\.! de foi-., :;,i infracţiunile de :-cr\ iciu sau în legătură cu serviciu l: 

■ încălcarea prevederilor pri, ind incornpatihilităţile :;,i conllictele de interese: 

indikări alc legii în pri,·in\a acce-.,ului la i11li.lrnW\ii -:,i n 1r:11hparen\ci tlcci1ionalc: 

î ncălcarea prc,cdcrilor legale pri,ind ad1i1iţiilc publice -;,i linan\.irile nerambursabile: 

incompetenţa sau neg lijenţa în sen·iciu: 

e\aluări neobiective ale personalu lui în procesul de recnnarc. selectare. promovare. retrogradare ş i 

eliberare din funcţie: 

• emiterea de acte administrati\ e sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare: 

administrarea dcfoctuoas[1 sau frauduloasfl a patrimoniului public: 

• încălcarea altor di spoziţii legale cure impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al 
ocroti rii interesulu i public. 

Scsi1area pri, ind încflk:.m . .:a legii -.,au a normelur tlcontologicc -:,i pnil'esionale. conform nrt. -l lit. hl. 
poate fi fikută: şefului ierarhic. conducătorului uni1C1ţii. c1)111i-.,iilnr de disciplină. organelor j udiciare. 

/\\crti1orii bencliciadt de protecţie. dup[1 mm urrneadt: 

■ de prc1umţia Jc bună-credinţă. p{mft la proba contrarft: 

• la cererea a\'erti1orului cercetat di-.ciplinar ca urinare a unui act de O\'ertiznre. comisi ile de 

discipl ină au obl igaţia de a invita presa şi un reprezentant al sind icatu lui: 

■ în situaţia în care cel reclamat prin avcrt in1rca în interes public este !;,ef ierarhic, direct sau indirect. 

comisia de discipli nă \a asigura proteqia a,-erti1orului. ascun1ându-i identitatea: 

în litigiile de muncă -;au în cele prh itoare la raponurilc de !>CI'\ iciu. instanţa poate dispune anularea 

sanqiuni i dbcipl inarc sau adm inb trati-vc aplicate unui merti i'or. dacă sancţiunea a fost aplicată ca 

urmare a unei avertizări în interes puhlic. lăcută cu bună crcdin\ă. 

CAPITOLUL VII 

Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor 

ART. 49 Conflictul de munca reprezinta dezacordul dintre salariati si angajator, cu privire la interesele cu 

caracter profesional, social sau economic ori la drepturi le rezul tate din desfasurarea raporturi lor de munca. 
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ART. 50 Conflictele de munca ce au ca obiect stabilirea conditiilor de munca cu ocazia negocierii 

contractelor colective de munca sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional , social sau 

economic ale salariatilor si sunt denumite conflicte de interese. 

ART. 51 Conflictele de munca ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii 

decurgand din legi ori din alte acte normative. precum si din contractele colective sau individuale de 

munca, sunt conflicte referitoare la drepturile salariatilor. denumite conflicte de drepturi. 

ART. 52 Angajatorul si salariatii au obligatia sa solutioneze conflictele de munca prin buna intelegere sau 

prin ap i icarea Procedurii de sistem ··Tratarea sesizari lor··. 

ART. 53 ln situatiile in care apar divergente in legatura cu executarea prevederilor contractului colectiv, 
spitalul si sindicatul vor incerca solutionarea acestora conform dispozitiilor legale in vigoare. 

CAPITOLUL VIII 

Reguli privind protecţia datelor cu caracter personal 

ART. 54 În sensul prezentului capitol, termenii definiţi în cuprinsul acestuia vor avea următorul înţeles: 

··Date cu caracter personal" sau "Datele'· înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică, prin care 

este identificată sau identificabilă, direct sau indirect. 

"Prelucrare" înseamnă orice act/acţiune/activitate/operaţiune sau set de acte/acţiuni/operaţiuni efectuate 
asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal , cu sau fără utilizarea 

de mijloace automatizate. 

ART. 55 
Toti salariaţii au obligaţia de a-şi informa imediat ş i detaliat. în scris. superiorul ierarhic în legătură cu 
orice nelămurire (dacă există). suspiciune sau observaţie cu privire la protecţia datelor cu caracter personal 
ale salariaţi lor şi ale clienţilor şi/sau colaboratorilor Angajatorului. în legătură cu orice divulgare a Datelor 
cu caracter personal şi în legătură cu orice incident de natură să ducă la încălcarea securităţii Datelor cu 
caracter personal de care iau cunoştinţă. în virtutea atribuţiilor de serviciu şi/sau în orice altă împrejurare. 
prin orice mijloace. şi să întreprindă orice demersuri necesare pentru a limita prejudiciile ce pot fi cauzate 
angajatorului ca urmare a unei asemenea încălcări a securităţii Datelor cu caracter personal. 

ART. 56 
Dacă pericolul cu privire la Datele cu caracter personal este iminent. informarea management-ului 

angajatorului se va face de îndată telefonic şi în scris. 
Având în vedere importanţa specială pe care Angajatorul ii acorda protectiei datelor cu caracter personal, 
încalcărea acestei obligaţii de informare constituie o abatere discipl inară gravă. care poate atrage încetarea 

contractului individual de muncă încă de la prima abatere disciplinară de acest fel. 

ART. 57 
Salariaţii care prelucrează Date cu caracter personal au obligaţia să nu întreprindă nimic de natură să aducă 

atingere protecţiei necesare a Datelorcu caracter personal. 
Prelucrarea Datelor cu caracter personal de care iau cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor de serviciu 

în afara regulilor interne cu privire la utilizarea Datelor este interzisă. 
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De asemenea. salariaţii care prelucrează Date cu caracter personal au urmatoarele obligaţii: 

a) de a prelucra Datele în conformitate cu. ş i în limitele de autorizare stabilite în. procedurile interne 

ale angajatorului; 

b) de a păstra confidenţialitatea asupra Datelor pe care le prelucrează; 

c) de a nu dezvalui Datele pe care le prelucrează altor persoane în afara celor în privinţa cărora îi este 

permis acest lucru prin procedurile interne. prin regulamentul intern al angajatorului, prin 

contractul individual de muncă ş i fişa postului; 

d) de a prelucra Datele numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa 

postului, în contractul individual de muncă şi în regulamentul intern; 

e) de a respecta măsurile tehnice şi organizatorice stabilite de angajator pentru protejarea Datelor 

împotriva distrugerii accidentale sau ilegale. pierderii. modificării. dezvăluirii sau accesului 

neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transm isii de date în cadrul unei reţele. 

precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală; 

f) de a aduce la cunoştinţa angajatorului în cel mai scurt timp posibil. dar nu mai târziu de 2 (două) 

ore de la data constatării. orice situaţie de acces neautorizat la Datele pe care le prelucrează. 

ART. 58 

Având în vedere importanţa specială pe care angajatorul o acordă protecţiei Datelor cu caracter personal, 

încălcarea obligaţiei de respectare a regulilor privind protecţia Datelor constituie o abatere disciplinară 

gravă. care poate atrage cea mai aspra sancţiune disciplinară încă de la prima abatere de acest fel. 

CAPITOLUL IX 

SANCTIUNI DISCIPLINARE 

ART. 59 Abaterile de la regulile de disciplină, precum şi încălcarea obligaţiilor de serviciu, inclusiv a 

normelor de comportare, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii, cu: 

a) avertisment 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 I - 3 luni cu 5 - I 0%: 

d) reducerea salariului de bază şi/sau. după caz. ş i a îndemnizaţiei de conducere pe o perioadă de I - 3 luni 

cu 5-10 %; 

e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 
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ART. 60 Încălcarea Regulamentului Intern atrage sancţionarea salariatului vinovat. 

ART. 61 Sancţiunea disciplinară se ap l ică conform a11.250 - 252 din Codul muncii: 

Art. 250 - angajatoru l stabileşte sancţiunea disciplinară ap licabilă în rapo11 cu gravitatea abaterii 

disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită: 

b) gradul de vinovătie a salariatulu i: 

c) consecinţele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

Art.251 

( I) Sub sancţiunea nulităţii absolute. nici o măsură. cu excepţia avertismentului scris. nu poate fi dispusă 

mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile: 

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile. salariatul va fi convocat în scris de persoana 

împuternicită de angajator să realizeze cercetarea. precizânduse obiectul. data. ora şi locul întrevederii: 

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fără un motiv 

obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea. fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile; 

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările 

în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care 

le consideră necesare. precum şi dreptul să fie asistat. la cererea sa de către un reprezentant al sindicatului 

al cărui membru este; 

Art.252 

( 1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiun ii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen 

de 30 zile calendaristice de la data luării la cu noştinţă despre săvârşirea abateri i disciplinare, dar nu mai 

târziu de 6 luni de la data săvârşirii fapte i; 

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute . în dec izie se cuprinde în mod obligatori u: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară: 

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regu lamentul intern sau contractul colectiv de muncă 

aplicabil, care au fost încălcate de salariat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formu late de salariat în timpul cercetării disciplinare 

prealabile sau motivele pentru care. in conditiile prevazute la art. 25 1 alin.(3), nu a fost efectuata 

cercetarea; 

d) termenul de drept in baza caru ia sanct iunea disciplinara se aplica; 

e) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată: 
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(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zi le 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 domiciliu l sau reşedinţa comunicată de acesta: 

(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 

30 de zi le calendaristice de la data comunicării"". 

ART. 62 

Sanctiunea desfacerii contractului de munca se aplica in cazul savarsirii urmatoarelor fapte: 

a) refuzul nejustificat de a nu se prezenta la serviciu atunci cand este chemat de sefii ierarhici pentru 

rezolvarea unor situatii deosebit de urgente; 

b) actiunea intentionata in dauna unitatii; 

c) sustragerea si tentativa de sustragere de bunuri materiale din gestiunea unitatii si din avutul personal 

al salariatilor; 

d) intrarea in unitate sub influenta bauturilor alcool ice. introducerea si consumul acestora 111 incinta 

unitati i si nesupunerea la controlul alcoolscopic; 

e) neglijente grave care pun sau ar fi putut sa puna in pericol viata. integritatea corporala, sanatatea 

persoanelor încadrate in munca sau altor persoane. ori au determinat distrugerea de bunuri sau alte 

valori ce apartin unitatii. stanjenind desfasurarea normala a acesteia; 

f) refuzul de a executa sarcinile de serviciu dispuse de sefii de sectii si servicii in cadrul atributiilor 

prevazute in fisa postului; 

g) orice alte abateri de natura sa duca la concluzia ca persoana incadrata m munca refuza in mod 

sistematic sa se încadreze in normele de disc iplina a muncii; 

h) nerespectarea confidentialitatii asupra tuturor datelor medicale ale pacientilor, a datelor personale ale 

angajatilor si a informatiilor legate de activitatea din spital. inclusiv a normelor cu privire la evidenta, 

pastrarea si furn izarea acestora. constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza corespunzator. 

i) Nerespectarea precauţiunilor standard, a măsu rilor minime obligatorii pentru prevenirea ş i limitarea 

infecţiilor asociate asistenţei medicale legate de: 

- igiena mainii. 

-utilizarea echipamentului de protectie. Igiena mâinilor este întotdeauna etapa finală după îndepărtarea şi 

aruncarea echipamentului. 

- practici sigure de injectare, proceduri specifice pentru a preveni transmiterea bolilor infecţioase de la un 

pacient la altul sau între un pacient şi personalul medical în timpul preparării şi administrării 

medicamentelor de uz parenteral; 

- manipularea în condiţii de siguranţă a ech ipamentelor medicale sau contactul cu suprafeţele potenţial 
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contaminate din imediata apropiere a pacientului. proceduri specifice pentru prevenirea transmiterii bolilor 

infecţioase de la un pacient la altul sau între un pacient şi personalul medical în timpul manipulării 

echipamentelor medicale şi contactul cu obiectele sau suprafeţele din mediu; 

- igiena respiratorie şi eticheta de tuse (tehnica de tuse şi strănut cu utilizarea de batiste de nas de unică 

folosinţă cu poziţionarea la minimum I metru faţă de celelalte persoane, urmată de igiena mâinilor), ca 

element al precauţiilor standard care se adresează în primul rând pacienţilor şi însoţitorilor acestora cu 

simptomatologie de posibilă infecţie respiratorie care se aplică oricărei persoane cu asemenea manifestări 

când intră în unitatea sanitară. Acest element al precauţiilor standard este aplicat pentru prevenirea 

promptă a infecţiilor respiratorii şi trebuie ap l icată la intrarea în unitatea sanitară (zonele de recepţie şi de 

triaj ale pacienţilor). constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza corespunzator. 

Se considera abateri grave de serviciu pentru savarsirea carora se pot aplica sanctiun i severe inclusiv 

desfacerea disciplinara a contractului de munca conf. Codului Muncii, urmatoarele fapte: 

• lipsa nemotivata de la serviciu mai mult de trei zile consecutiv; 

• parasirea serviciului fara aprobarea sefului ierarhic superior si fara asigurarea activitatii si securitatii 

locului de munca; 

• scoaterea frauduloasa din unitate a documentelor unitatii sau copii. unelte. aparate, alimente si orice 

alte bunuri precum si permiterea acestor fapte: 

• neadministrarea tratamentului prescris bolnavilor. administrarea gresita a acestuia, neacordarea 

îngrijirii bolnavilor: 

• achizitionarea de alimente alterate. pastrarea alimentelor in conditii necorespunzatoare. prepararea 

alimentelor in mod necorespunzator sau neigienic. administrarea la bolnavi de alimente 

necorespunzatoare care duc la agravarea starii lor de sanatate; 

• sustragerea sau folosirea in interes propriu a medicamentelor sau alimentelor destinate bolnavilor, 

precum si a bunurilor de orice fel, apartinand unitatii; 

• folosirea nejustificata sau instrainarea opiaceelor (urmata de sesizarea organelor de drept); 

• executarea de lucrari particulare in timpul serviciului si/sau cu materialul spitalului; 

• eliberarea de înscrisuri publice contrar dispozitiilor legale sau de catre persoane incompetente. de 

adeverinte sau alte inscrisuri neconforme realitatii sau de catre persoane incompetente. precum si 

aplicarea stampilei unitatii pe alte semnaturi dccat cele ale persoanelor autorizate; 

• conditionarea asistentei medicale: internare. prescriere. efectuare de tratamente, de retete speciale, 

eliberarea de certificate medicale si a efectuarii oricaror lucrari legale conform contractului de munca 

si fisa postului, de orice fel de avantaje materiale ( urmata de sesizarea organelor de drept); 

• fo losirea mijloacelor brutale in aplicarea tratamentelor la bolnavi sau pentru disciplinarea acestora

injurii grave, loviri, cat si in relatiile de serviciu; 
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• dezinformarea, inducerea in eroare. refuzul de a furniza date sau informatii solicitate de organele de 

conducere sau persoanele competente de a le primi. asupra activitatii sanitare. activitatea curenta. 

problemelor de statistica sau oricaror altor situatii de fapt intervenite in cadrul unitatii (accidente . 

abateri disciplinare, decese) ; 

• incalcarea normelor de igiena sau antiepidemice cu consecinta- aparitia unor infectii intraspitalicesti; 

• tamponarea autovehiculelor din vina angajati lor. predarea acestora pentru conducere altor 

conducatori auto, si folosirea autovehiculelor unitatii in interes personal ; 

• introducerea, consumarea de bauturi alcoolice in incinta unitatii sau venirea la serviciu in stare de 

ebrietate; 

• lipsa nejustificata de la servic iu, neasigurarea continuitatii activitatii în ture, somnul în timpul 

serviciului (exceptie medicul de garda) si orice neglijenta care prejudiciaza starea de sanatate a 

bolnavilor; 

• nerespectarea secretului de serviciu. a confidentialitatii, instrainarea documentelor un itatii, 

denigrarea colegilor sau unitatii: 

• crearea unui climat nefavorabil desfasurarii activitatii in unitate: 

• refuzul de a se supune controlului la intrarea si iesirea din unitate: 

• refuzul de a participa la timp la activitati comune; 

• superficialitatea, reaua-vointa, sustragerea de la indeplinirea atributii lor, neglijenta in serviciu; 

• refuzul de a primi/preda si semna de primire/predare a documentelor; 

• neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributii lor de serviciu; 

• nerespectarea regulilor de ordine si disciplina in unitate; 

• refuzul de a semna si insusi fisa postului si regulamentul intern: 

• comportament neadecvat fata de pacient. incalcarea drepturi lor acestuia: 

• intrarea sau permiterea intrarii fara aprobare si dispozitie de lucru in sectoarele cu acces interzis 

(centrala termica. camera serverelor. arhiva. camera unde este seiful pacientilor. farmacie, magazie); 

• neîndeplinirea dispozitiilor de serviciu ale conducerii unitatii: 

• utilizarea de instalatii suplimentare de incalzire proprie (radiatoare. aeroterme, calorifere electrice), 

cu exceptia celor autorizate de conducerea spitalului. Nerespectarea acestei masuri se va sanctiona 

disciplinar, in conformitate cu prevederile Codului Muncii iar sanctiunile se vor aplica tuturor 

categoriilor de personal angajat, inclusiv medicilor. ln cazul in care nimeni nu recunoaste utilizarea 

neautorizata de surse suplimentare de caldura, sanctiunea se va aplica asistentei sefe; 

• neanuntarea conducerii unitatii privind aparitia starii de incapacitate temporara de munca si privind 

datele de identificare. respectiv numele medicului prescriptor al concediului medical si unitatea in 

care functioneaza acesta. in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical ; 
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• inmanarea unor documente oficiale ale institutiei catre persoane neautorizate, fara acordul conducerii 

unitarii; 

• eliberarea unor documente oficiale din cadrul institutiei. fara aprobarea conducerii; 

• neanuntarea conducerii unitatii cu privire la disparitia unor documente oficiale in termen de 24 de ore 

de la data constatarii disparitiei documentelor; 

• orice alte fapte care incalca dispozitiile legale in vigoare. 

Abaterile mentionate sunt doar cu titlu exempli ficativ. caracterul sanctionator nelimitandu-se doar la 

acestea. 

ART. 63 Împotriva saneţiunii disciplinare se poate face plângere în termen de 30 de zile de la comunicare 

la Tribunal Secţia litigii de muncă şi conflicte de muncă. 

CAPITOLUL X 

RASPUNDEREA PATRIMONIALA 

ART. 64 Spitalul. in calitate de angajator. si salariatii raspund patrimonial in conditiile art. 253 - 259 din 

Legea nr.53/2003 (Codul Muncii - republicat) . 

.. Art. ~53 - (I) .\ng,~jatorul este nbl igat. în tcnh:iul normelor -;,i principii lor răspunderii ci\ ilc contractuale. 

~ă îl despăgubea-.că pe salariat în sitLia\i:1 in c~ll"L' acc:-.ta a ... ul~rit un prL'_judiciu mater ia l sau moral din culpa 

angajatorului în timpul îndeplinirii ohliga\iilor de ...,cr\ iciu sau în lcgătur[1 cu -;cn iciul. 

(2) În cazul în care angajatorul refu1ă să îl Jespăgubcască pc salariat. acesta se poate adresa cu plângere 

i nstanţc lor _j udccătorqt i com pctcnh:. 

(3) Angajatorul care a plătit Jespăgubirca îşi \a recupera suma af~rcntă de la salariatul v inovat de 

producerea pagubei. în condiţi ile art. 25-l şi următoarele. 

Art. 254. - (I) Sa lariaţ ii răspund patrimonial. in temeiul normelor şi principiilor răspunderii civi le 

contractualc. pentru pagubele materiale produse angajatorului din ,·ina ~i în legătură cu munca lor. 

(~) Salari aţi i nu rfo,pund de pagu oele pnn ocale de f<,)qa rnajcwă sau de alte cauze neprevă/ute şi care nu 

puteau li în l ăturate ;; i nii.:i d1.' pagubele ca1\: ...,c incadre~l/fi în ri .... cul normal al -;1.•n iciu lui. 

(3) In situatia în care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si in legatura cu 

munca sa, va putea solicita salariatului. printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea 

contravalorii acesteia. prin acordul partilor. într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la 

data comunicarii. 

(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor. conform alin.(3), nu poate fi mai mare decat 

echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. 
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Art. 255. - (I) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi. cuantumul răspunderii fiecăruia se 

stab ileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. 

(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia 

se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi. atunci când este cazul. şi în 

funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar. 

Art. 256. - (I) Salariatu I care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. 

(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă 

acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit. este obligat să suporte contravaloarea lor. 

Contravaloarea bunurilor sau servicii lor în cauză se stabileşte potrivit valori i acestora de la data plăţii. 

Art. 257. - (I) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care 

se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă. 

(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net. fără a putea depăşi împreună cu celelalte 

reţineri pe care le-ar avea cel în cauză.jumătate din salariul respectiv. 

Art. 258. - (I) 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 publ ic, acoperirea daunei se va face prin urmări rea bunurilor sale, în condiţiile 

Codulu i de procedură civilă. 

Art. 259. - 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. angajatoru l se poate adresa 

executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.·· 

CAPITOLUL XI 

CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA A SALARIATILOR 

ART.65 Evaluarea profesionala a salariati lor Spitalului de Psihiatrie Titan ·'Dr.Constantin Gorgos" se 

realizeaza conform procedurii de evaluare a performantelor profesionale individuale si a criterii lor de 

evaluare a acestora stabi I ite prin Dispozitia nr. 1470/22.11.2011 emisa de Pri maria Municipiului Bucuresti 

- Primar General, care prevede: 

" Anexa nr. I - Procedura de evaluare 

Art. I. - (I) Evaluarea performantelor profesionale individuale consta în aprecierea gradului in care 

angajatii isi îndeplinesc atributii le si responsabilitatile ce le revin. în raport cu cernitele postului ocupat. 
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(2) Evaluarea performantei profesionale individuale se face o data pe an pentru toti angajatii carora li se 

aplica prezenta metodologie. 

Art.2. - (I) Perioada evaluata este cuprinsa intre I ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face 

evaluarea. 

(2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre I ianuarie si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate. 

Art.3. - (I) Sunt supusi evaluarii anuale salariatii care au desfasurat activitate cel putin 6 luni din perioada 

evaluata. 

(2) Sunt exceptati de la evaluarea anuala, desfasurata in perioada prevazuta la art.2, alin.(2): 

- salariatii care ocupa functia de debutant si care sunt evaluati la sfarsitul perioadei de debut; 

- anagajatii al caror contract individual de munca a fost suspendat in conditiile legii, mai mult de 6 luni în 

cursul perioadei evaluate. pentru care momentul de evaluare se stabi leste de conducerea fiecarui spital, la 

expirarea unei perioade de cel putin 6 luni de la reuarea activitatii: 

- angajatiii promovati într-o functie de executie sau într-o functie de conducere. precum si angajatii din 

afara unitatii, pentru care momentul de eva luare se stabileste de conducerea fiecarui spital. 

Art.4. - In mod execptional, evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual 

se face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri: 

- atunci cand pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de munca al salariatului evaluat 

inceteaza sau se modifica, in condtiile legii. ln acest caz. salariatul va fi evaluat pentru perioada de pana la 

încetarea sau modificarea raporturilor de munca: 

- salariatii care exercita. cu caracter temporar. o functie de conducere vor fi evaluati pentru perioada 

exercitarii temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru functia de conducere respective; 

- atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de munca al evaluatorului inceteaza. se suspenda sau 

se modifica. in conditiile legii. ln acest caz. evaluatorul are obligatia ca. înainte de încetarea. suspendarea 

sau modificarea raporturilor de muncaori. dupa caz. intr-o perioada de cel mult I S zile calendaristice de la 

incetarea ori modificarea raporturilor de munca. sa reali zeze evaluarea performantelor profesionale 

individuale ale salariatilor din subordine. Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala 

a performantelor profesionale individuale ale acestora: 

Art.5. - ln sensul prezentului regulament, are calitatea de evaluator: 

- persoana aflata în functia de conducere care coordoneaza compartimentul in cadrul caruia isi desfasoara 

activitatea salariatul aflat intr-o functie de executie sau care coordoneaza activitatea acestuia; 

- persoana aflata in functia de conducere ierarhic superioara. potrivit structurii organizatorice a autoritatii 

sau institutiei publice. pentru salariatul aflat intr-o functie de conducere; 

Art.6. - Procedura evaluarii se realizeaza in urmatoarele etape: 

- completarea fisei de evaluare de catre evaluator: 
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-

- contrasemnarea fi sei de evaluare. 

Art.7. - Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art.5, completeaza fisele de evaluare, al caror 

model este prevazut in anexa nr.3 , dupa cum urmeaza: 

- stabiksc gradu l de indeplin irc a criteriilor. prin raportare la atrihutiik :--tabilitc prin fi sa postului: 

- stahi lese caii ficati, ul ltnal dec, a luare a pc1formantelnr prtil~-...ionak· indi, iduale: 

- consc111nca1,a. dupa cai. rC1ultatck th::m,cbilL· ak ,alariatului. dilicultatilc ohiccti\c intmnpinate de acesta 

in perioada e,aluata ~i orice alte ob~er,atii pc care k considera rek,antc: 

- stabilesc eventualele neccsitati de formare profesionala pentru anul ur111ator perioadei evaluate. 

;\rt.8. - ( I ) Pentru stabilirea ;,.:alificati\.ului. c, aluatorul ,a proceda la notarea criterii lor de evaluare prin 

acordarea pentru fiecare criteriu a unei note de la I la 5. nota e\.primand aprecierea gradu lu i de indeplinire. 

(2) Pentru a obtine nota tinala a evaluatorului se face media aritmetica a notelor obtinute ca urmare a 

aprecierii criteriilor. re7llltatc d in media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare criteriu. 

(3) Semniticatia notelor prevazute ln alin. (I) este unnatoarca: nota I - ni,·cl minim si nota 5 - nivel 

ma:-.1m. 

Art.9. - calilicatiHII final al C\'aluarii se -.,tahileslc pc baiu notei linale. Jup:1 cum urmea1.a: 

- inlrc 1.00 si ~.00 nesatisfacator: 

- intre 2.0 I si 3.50 - sati sfacator: 

- intre }.51 si 4.50 bine 

- intre 4.51 si 5.00 - foarte bine. 

Art. I O. (I) Dupa stabilirea cali ficativului. acesta se com unica persoanei evaluate care va semna fi sa de 

evaluare. 

(2) Managerul spitalului va contrasemna fisa de cvnluarc. 

(3) ln situatia in care ca litatea de C\'aluntor o arc managerul '-pitalulu i. fisa de C\.aluare nu se 

contrasemncaza. 

Art. I I. - ( I ) Salariati i 11emultu111iti de rc1ultatul c"aluarii pot -;a dcpuna o contcstatic la manageru l 

:,pi ta I u I u i. 

(2) Contcstatia :-;c fonnulea1a în termen de 5 1ile calcndari,ricc de la luarea la cunostinta de catrc salariatul 

eva luat a cal ilicati,ului acordat si se so lutionea1a in tenm::11 Jc 5 1ik calendaristice de la data expirarii 

tcrmt'nului de depunere a contcstatiei de catrc o cnrni-.;ie constituita in ace-.,1 -.,cop pri n act admi ni str:.Hiv al 

managerului spitalului . 

(3) Rezultatul contestatiei se com unica salariatului 111 termen de 5 1i le calendaristice de la solutionarea 

contestat iei. 

(4) Salariatul ncmu ltumit de modul de so lutionare a contcstatici f'onnulatc potrivit alin . ( I ) se poate adresa 

instantei competente. in conditi ile legii. 
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Art. I 2. - Comisia pentru solutionare;i conte:-.tatiilor , a li rorrnata cel rutin dintr-un reprezentant al 

sindicatului reprezentativ din sp ital sau un repre1.e11tant al salariatilor. o rersoana desemnata din biroul de 

re::.urse umane. un membru al comitetului director. 

Anexa nr.2 - Criteriile de ernluare a performantelor J>rofcsionale indiYiduale 

- pentru functii de executie 

I. Gradul de reali zare a atributiilor de ser\ iciu rre\a?ute in lisa postului: 

Promptitudine ::.i operati, itc1te în re„tli/Hn.:u atrihutiilPr de :-.cn iciu: 

J. Cal itatea lucrarilor c:-..ccutate -.,j :-.au a acti, itatilor de:-.fo:-.urnte: 

4. Disponibilitate la efort 'suplimentar: 

5. Di~ciplina: 

6. l tili1area echipamentelor si materialelor cu încadrarea în normati'vcle de consum: 

7. Executarea de lucraritacti, itati compk.,e: 

8. Propuneri de solutii noi. moti,arca acestora si evaluarea consccintelor. 

- pentru functii de conducere (suplimentar) 

I. Cunostintc dc::.pre scopul. obiecti,clc si rolul compartimentului in ansamblul unitatii: 

.., Capacitatea de planilicare a acti, itatii compartimentului: 

3. Capacitatea ck organizare si de coc1rdonare a acti, iu1tii compartimentu lui: 

-l-. Capacitatea de a lua deci1ii optime -.,i :humarea r:1-,pundcrii in legatura cu acestea: 

5. Capacitatea de a contrnl:1 rc:d i/._tn:a atri butii lnr de catn: per::-.,1a11L·k -.,ubord inate: 

6. Capacitat~a de a crea in compartimentul condu~ un climat st imulativ. neconflictual si de 

buna colaborare cu alte compartimente:· 

ART. 66 Prin anexele 3a si 3b ale Oispozitiei nr. I-l 70122. II.20 I I se aproba modelul fiselor de evaluare a 

performantelor prol'csionale individuale care ~c aplica personalului care isi dcfsasoara activitatea in 

spitalele al caror management a fost transl'crat autoritatii administratie i publice locale a Municipiului 

Bucuresti. model apl icat si angajatilor Spitalului de Psihiatric Titan ··fkConstantin Gorgos"' si prezentat 

mai JOS: 
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Anexa nr.3a - :Vlodclul fisei de e,·aluan.• ~, performantelor indi\'idualc pent ru pe rsonalu l cu functii 

de cond ucere 

UNITATEA: SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN „DR.CONSTANTIN GORGOS" 

APROB, 

Ec. Besoiu Mariana - Valy 

Managerul spitalului 

FISA DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE PENTRU 

PERSONALUL CU FUNCTII DE CONDUCERE 

Numele: .............. Prenumele: .... . . Numele si prenumele evaluatorului: 
Functia: . . ............................... . 

Functia: .......................... .. . ... . 
Perioada evaluata: ........ . ........... . 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
criteriului de evaluare 

Nota 

o 

I. Gradul de realizare a atributiilor de serviciu 
prevazute in fisa postului 

2. Promptitudine si operativitate in realizarea 
atributiilor de serviciu 

3. Calitatea lucrarilor executate si/sau a activitatilor 
desfasurate 

4. Disponibilitate la efort suplimentar 
5. Disciplina 
6. Utilizarea echipamentelor si materialelor cu 

încadrarea in normativele de consum 
7. Executarea de lucrari/activitati complexe 
8. Propuneri de solutii noi, motivarea acestora 

si evaluarea consecintelor 

2 

...... ············ ...... ········· ······· ·· ......... ······· ········· ···· ···· ... ········ ······· ····················· ........... . 
I.Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare 

··· ····················· ........................... ··········· ······· ...... · ··· ··· · · ... . .. . .......... . ....................... . 

Nr. 
crt. 

o 

Denumirea criteriului de evaluare suplimentar 
pentru personalul cu functii de conducere 

I. Cunostinte despre scopul. obiectivele si rolul 
compartimentului in ansamblul unitatii 

2. Capacitatea de planificare a activitatii 
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compartimentului 
3. Capacitatea de organizare si de coordonare 

a activitatii compartimentului 
4. Capacitatea de a lua decizii optime si 

asumarea raspunderii in legatura cu acestea 
5. Capacitatea de a controla realizarea atributiilor 

de catre persoanele subordonate 
6. Capacitatea de a crea in compartimentul condus 

un climat stimulativ, neconflictual si de buna 
colaborare cu alte compartimente 

··············· ..... . .. ......................... ····· ······· ········· ··· ······· ··········· ····· ··················· ···· ·· ······· 
li. Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare suplimentare pentru personalul cu functii de conducere 

·········· ············ ······· ··············· ···· ·· ·· ··· ····· ···· ··········· ··· ··························· ··· ········· ······ ·· · 
Nota finala a evaluarii = (nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare 

de la pct. 1 + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. 11)/2 

Calificativul acordat: .............. . ................ . 
.............. .......... ... ... . .. ...... ... ...... ... ... · · ··· · .............................. ······ ......... ······ ············ .. . 

I. Numele si prenumele 
evaluatorului: ....................... . 
Functia: ......... .. ................ . .. .. 
Sem natura evaluatorului ...... .. 
Data ................ . ............. .. 

4. Modificarea aprecierii: DA/NU 
Numele si prenumele persoanei care 
a modificat aprecierea: ................. . 
Functia acesteia: ....................... .. 
Modificarea adusa aprecierii 
Sem natura ....................... . ...... . 
Data .................................... .. 
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2. Am luat cunostinta de aprecierea 
activitati i profesionale desfasurate 
Numele si prenumele persoanei 

evaluate: ...................... . . .. 
Functia: ............................... .. 

Semnatura .. . ................. . ... . 
Data ............................... . 

3 .Contestatia persoanei evaluate 
(daca este cazul): 
Motivatia ..... ........ ....... ..... . . 
Sem natura ....... .. ................ . 
Data ............................. . .. . 

5. Am luat cunostinta de modificarea 
evaluarii(daca este cazul) 
Numele si prenumele ................... . 
Fu net ia acesteia: ....................... .. 
Sem natura .............. . ........... ... . 
Data ............................... .. ... .. 



Anexa nr. 3b - Modelu l fisei de evaluare a performantelor ind ividuale pentru personalul cu functii 
de exccutic 

UNITATEA: SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN "DR.CONSTANTIN GORGOS" 

APROB, 
Ec. Besoiu Mariana - Valy 

Managerul spitalului 

FISA DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE PENTRU 
PERSONALUL CU FUNCTII DE EXECUTIE 

Numele: ... ..... . Prenumele: . ....... . 
Functia: . .... . .. .... ... . .. . 

Numele si prenumele evaluatorului: 
Functia: ..................... . ......... . 
Perioada evaluata: ........ .. ........ . 

Nr. 
crt. 

o 

Denumirea 
criteriului de evaluare 

I. Gradul de realizare a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului 
2. Promptitudine si operativitate in realizarea 

atributiilor de serviciu 
3. Calitatea lucrarilor executate si/sau a activitatilor desfasurate 
4. Disponibilitate la efort suplimentar 
5. Disciplina 
6. Utilizarea echipamentelor si materialelor cu încadrarea în normativele de consum 
7. Executarea de lucrari/activitati complexe 
8. Propuneri de soluti i noi, motivarea acestora si evaluarea consecintelor 

Nota 

···· ·············· ······ ............ ········ ·········· ····· ·········· ····· ·············· ····· ····················· ······ ····· 
I. Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare 

......... .. ............. ··· ·· ··· ·· ····· · ·· ············· ····· ············ ··········· ···· ..... .... ····· ·········· .............. . 
Nota finala a evaluarii = nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare de la pct.l 
Cal iftcativul acordat: ........................ .. ............. . 

I. Numele si prenumele eva luatorului: ......... .. 
Functia: ...... . . . .... .. . ... . ... . ............ . .. .. . . . 
Semnatura evaluatorului ......... .. ........... . . 
Data .... ............ . ....... ... . ................... . 

2. Am luat cunostinta de aprecierea activitatii profesionale desfasurate 
Numele si prenumele persoanei evaluate: . ........ .. . 
Functia: ......... . ...... . ... . .. . .. ...................... . 
Se,nnatura . .......... . .. . ... ........... ... ............. . . 
Data ................. .. ....... . ....... . ................ .. . 

3. Contestatia persoanei evaluate (daca este cazul): 
Motivatia ................... ..... ... ................... . . 
Semantura ............................. . ................ . 
Data . . ........................ . . . ............. .... . ...... . 

4. Modificarea aprecierii:DA/NU 
Numele si prenumele persoanei care a modificat aprecierea: . ................. . 
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Functia acesteia: ....... . ........................... . ... ... .... ........ . ............... . 
Modificarea adusa aprecierii ..................................................... .. .. 
Sem natura ............ . ... ....... ................................. .. ................... . 
Data ................ ... ................................................................. . 

5. Am luat cunostinta de modificarea evaluarii (daca este cazul) 
Numele si prenumele ............................. .. . .... ............................ . 
Functia acesteia ............................................... . ................. .... .. 
Sen1natura ............................................................... ............. . 
Data ..................................... .. ............. .... . .......................... . 

CAPITOLUL XII 

NORME OBLIGATORII - DISPOZITII FINALE 

ART. 67 Este interzisa publicitatea oricarui medicament pentru care nu exista o autorizatie de punere pe 

piata. 

Toate materialele promotionale ale unui produs destinat profesionistilor din sectorul sanitar trebuie 

sa fie in concordanta cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agentia Nationala a 

Medicamentului si insotite de catre acesta. 

Publicitatea unui medicament trebuie sa incurajeze folosirea rationala a produsului, prezentandu-1 

in mod obiectiv, fara a-i exagera calitati le si fara sa induca in eroare. Publicitatea trebuia sa fie onesta, 

adevarata si corecta. Publicitatea trebuie sa evite orice sustinere sau reprezentare in masura sa induca in 

eroare consumatorul, chiar si prin omisiune, ambiguitate sau exagerare. 

Publicitatea destinata profesionistilor din sectorul sanitar poate fi facuta atat pentru medicamentele 

fara prescriptie medicala, cat si cele cu prescriptie medicala. 

ln cadrul spitalului. va exista un spatiu destinat publicitatii pentru medicamente st el va fi 

prestabilit de catre conducerea institutiei. 

lntalnirile dintre reprezentantii firmelor de medicamente si medicii specialisti se vor desfasura dupa 

un program organizat si aprobat de catre conducerea spitalului. 

Continutul materialului publicitar trebuie notificat de catre conducerea spitalului. 

Oferirea de mostre de catre firmele de medicamente pentru medicii specialisti din spital trebuie sa 

se desfasoare dupa un program aprobat de conducerea institutiei . 

ART. 68 In întreaga 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. 

Toti salariatii spitalului, precum si personalul ce deserveste paza si curatenia (care pot fi angajati ai 

unor firme de prestari servicii). vor actiona într-un climat de liniste care sa asigure confort psihic 
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pacientilor, evitand pe cat posibil , orice disconfort fonic (prin ton ridicat, zgomote ale utilajelor si 

dispozitivelor cu care isi desfasoara activitatea) cu preponderenta in perioadele destinate odihnei 

pacienti lor. 

Atat medicii cat si personalul cu pregatire medie si auxiliara se vor comporta cu pacientii si 

apartinatorii acestora intr-o maniera care sa excluda orice posibilitate de interpretare din partea acestora ca 

se doreste sau se urmareste o remunerare a actului medical si de ingrijire. alta de cat cea prevazuta de 

actele normative in vigoare. respectiv decat salariu l obtinut pe statul de plata. 

ART. 69 Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toti angajatii spitalului. 

ART. 70 Regulamentul Intern poate fi modificat sau completat ori de cate ori necesitatile legale de 

organizare, functionare si disciplina muncii in spital le cer. 

ART. 71 Regulamentul Intern va fi prelucrat cu toti angajatii, pe sectii si compartimente, încheindu-se 

proces-verbal sub semnatura de luare la cunostinta. 

ART. 72 Pentru personalul încadrat dupa intrarea in vigoare a Regulamentului Intern, prelucrarea se face 

de catre seful sectiei sau compattimentului. in care acesta se angajeaza. confirmarea anexandu-se la 

contractul de munca. 

ART. 73 Programul de vizita al apartinatorilor pacientilor internati se realizeaza de luni pana vineri in 

intervalul orar 15.00 - 20.00. iar in zilele de sambata si duminica programul de vizita se realizeaza intre 

orele I 0.00 - 20.00. iar numarul de vizitatori pentru un pacient nu poate fi mai mare de 3 persoane si pot fi 

vizitati maximum 2 pacienti din cadrul aceluiasi salon in acelasi timp. Pentru a da posibilitatea vizitei si 

pentru ceilalti pacienti. daca exista solicitari in acest sens, durata vizitei va fi limitata la 60 de minute. 

DIRECTOR MEDICAL. 
Dr. ĂST ASE SILVIA 

DIRECTOR FIN. CONTABIL. ~ 
Ec. CRIHAN VITALII 
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