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REGULAMENT INTERN 

AL  SANATORIULUI  DE  PNEUMOFTIZIOLOGIE  BRAD 

 

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, cu sediul în Brad, str. Măgura nr.25, ,jud.Hunedoara, este 
unitatea sanitară de categoria V în conformitate cu criteriile de clasificare în funcţie de competenţă, 
stabilite de M.S. prin Ordinul nr.1408/2010 şi a Ordinului nr.675/2011. 

Sanatoriul funcţionează în baza legislaţiei actuale în domeniul sănătăţii ,a Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate. 

Ca urmare a noii organizări, Comitetul director al sanatoriului, de comun acord cu sindicatul  “Liber 
medico-sanitar şi farmaceutic Hipocrat “al sanatoriului, adoptă noul Regulament Intern, care să 
reglementeze raporturile şi relaţiile de muncă din cadrul unităţii. 

În noul cadru organizatoric al unităţii, fiecare salariat poartă răspunderea pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin, pentru apărarea bunurilor unităţii, asigurarea ordinei, disciplinei şi profesiunii precum şi 
pentru realizarea unor servicii de specialitate corespunzătoare în vederea prevenirii şi îmbunătăţirii 
sănătăţii populaţiei, pentru asigurarea capacităţii de muncă şi creaţie a oamenilor . 

 CAPITOLUL  I 

Dispoziţii generale 
Art.1 Pentru organizarea şi disciplina muncii în unitate, prezentul Regulament este reglementat de 
dispoziţiile art. 241-246 din Legea nr. 53/2003 republicata si actualizata, Codul muncii, republicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011,  

În activitatea lor, toţi salariaţii vor respecta pe lângă prevederile prezentului Regulament şi  Codul 
muncii (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 95 /2006 
- privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările ulterioare, şi Contractul Colectiv de muncă 
aprobat la nivel de unitate, care fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

Art.2 Prezentul Regulament stabileşte în condiţiile legii, modul în care sanatoriul îşi desfăşoară 
activitatea, regulile concrete necesare pentru respectarea disciplinei muncii în unitate, precum şi 
măsurile specifice care se impun, asigurându-se totodată respectarea drepturilor persoanelor implicate în 
procesul muncii şi a intereselor sanatoriului. 

Art.3 Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe. 

Art.4 Pentru bună desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa 
şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă. 

Art.5 Salariaţii nu pot renunţă la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se 
urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este 
lovită de nulitate. 

(2) Prevederile prezentului Regulament se aplică şi pentru : 
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a) personalul încadrat într-o altă unitate, care efectuează : gărzi, stagii de pregătire profesională, cursuri 
de perfecţionare, specializare etc., care pe lângă obligaţiile pe care le au, sunt obligate să respecte 
regulile din prezentul Regulament şi să participe la solicitările conducerii sanatoriului, în vederea 
desfăşurării activităţilor medicale la standarde superioare ; 

b) firmele care asigură diverse servicii în incinta unităţii au obligaţia de a respecta Regulamentul în afara 
atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi (curăţenia sanatoriului, păstrarea 
liniştii şi păstrarea integrităţii bunurilor cu care intră în contact). 

c) pacienţii şi însoţitorii acestora sunt obligaţi să respecte articolele referitoare lor din prezentul 
Regulament. 

Noilor încadraţi li se va aduce la cunoştinţă Regulamentul sub luare de semnătură de către şefii ierarhici 
direcţi. 

Persoanelor din afară unităţii care vor executa servicii sau lucrări în cadrul unităţii, li se vor aduce la cunoştinţă 

prevederile prezentului Regulament cu obligaţia de a-l respecta. 

Pacienţii şi însoţitorii acestora sunt obligaţi să respecte articolele referitoare lor din prezentul 
Regulament. 

Art.6 Încadrarea salariaţilor se face în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr.53/2003 - Codul 
Muncii cu modificările ulterioare, legislaţia în vigoare privind salarizarea personalului din unităţile 
publice, Contractul Colectiv de Muncă la nivelul unităţii şi încadrarea în numărul de posturi şi a 
cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 

Art.7 Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă şi concretizează în măsura necesară 
drepturile şi obligaţiile părţilor prevăzute de lege şi Contractul Colectiv de muncă la nivel de unitate 
specificându-se totodată durata şi timpul muncii (perioada nedeterminată, determinată, timp integral sau 
parţial de muncă, etc.). 

Art.8 La încheierea contractului, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte în original: 

- dispoziţia sau adresa de repartizare (unde este cazul); 

- carnet de muncă (unde este cazul) sau adeverinţă înlocuitoare; 

- buletin de identitate/carte de identitate; 

- acte de studii; 

- fişa medicală eliberată pin medicul de Medicină muncii; 

- curiculum vitae; 

- cazier ; 

- alte acte solicitate de unitate. 

Art.9 Noului angajat, înainte de a fi trecut pe locul de muncă i se va prezenta şi prelucra prevederile 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al unităţii, Regulile generale de prevenire şi stingere a 
incendiilor, Normele generale şi specifice de protecţie a muncii pentru activităţi în domeniul sănătăţii, 
Ordinul MS nr.916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire şi controlul infecţiilor 
nosocomiale cât şi celelalte acte normative în vigoare care au aplicabilitate în domeniul sănătăţii, emise 
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de Ministerul Sănătăţii Publice şi nu va fi lăsat să înceapă lucrul dacă nu şi-a însuşit în mod temeinic 
prevederile şi obligaţiile din prezentul Regulament cât şi actele normative în vigoare. 

Se are în vedere efectuarea instructajului general şi specific la locul de muncă. De asemenea noul 
angajat va trebui să cunoască prevederile Legii nr.  95 /2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii cu 
modificările ulterioare . 

Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul trecerii salariatului în alte activităţi, precum şi în cazul când există 
lucrări de întreţinere, intervenţii, etc. cu personal din afara unităţii. 

Art.10 În termen de 5 zile de la încadrare, biroul Resurse umane  va complectă şi va înainta Fişa 
postului noului încadrat în muncă. 

Art.11 Contractul de muncă al salariaţilor încetează potrivit normelor prevăzute în Codul Muncii şi 
celelalte dispoziţii legale. 

Lichidarea definitivă a tuturor drepturilor băneşti cuvenite fostului salariat se va face după ce acesta va 
prezenta nota de lichidare în care să rezulte că a restituit toate bunurile aflate în păstrarea sa. 

Art.12 Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru şi disciplină, din prezentul regulament se 
aplică în mod corespunzător oricăror altor persoane, pe timpul prezenţei în unitate. 

CAPITOLUL II 

Drepturile şi obligaţiile angajatorului 
Organele de conducere ale sanatoriului sunt : 

1. Consiliul de administraţie ; 

2. Comitetul director; 

Art.13.(1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 

a. să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 

b. să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi/sau în condiţiile 
contractului colectiv de muncă încheiat la nivel naţional sau la nivel de ramură de activitate aplicabil; 

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

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

e. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 
contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. 

f. să exercite controlul asupra sesizărilor salariaţilor şi/sau organizaţiei sindicale reprezentative din 
unitate; 

g. să se asocieze cu alţi angajatori, reprezentanţi ai unor unităţi similare din sănătate pentru constituirea 
asociaţiei patronale reprezentative. 

(2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
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a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea 
relaţiilor de muncă; 

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de 
muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi 
din contractele individuale de muncă; 

d) să comunice cel puţin o dată pe an salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii; 

e) să se consulte cu sindicatul în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi 
interesele acestora; 

f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege; 

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

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

j) să informeze reprezentanţii organizaţiei sindicale de la nivelul unităţii asupra tuturor măsurilor 
administrative ce urmează să le aplice; 

k) să asigure cadrul general de aplicare a dreptului de demnitate al tuturor salariaţilor; 

l) să se consulte cu organizaţia sindicală reprezentativă în ceea ce priveşte necesitatea şi oportunitatea 
angajărilor de personal; 

m) să se consulte cu organizaţia sindicală reprezentativă şi cu organizaţia profesională corespunzătoare 
în ceea ce priveşte necesitatea şi oportunitatea perfecţionării personalului; 

(3)Alte obligaţii ale sanatoriului : 

• Din punct de vedere al patologiei, unitatea este o unitate pentru bolnavi cu afecţiuni cronice . 

• să pună la dispoziţia salariaţilor potrivit condiţiilor locului de muncă şi specificului locului de muncă, 
spaţiul, mijloacele materialele şi în general toate cele necesare asigurării unor condiţii normale în 
vederea desfăşurării activităţii ; 

• să organizeze activitatea salariaţilor în cadrul normativului de muncă şi sarcinilor fiecăruia în raport cu 
pregătirea şi specialitatea să ţinând seama de condiţiile contractului individual de muncă încheiat între 
părţi; 

• să asigure prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 

• să asigure realizarea actului medical, consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri 
medicale bolnavilor spitalizaţi; 

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

• să asigure aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor; 
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• să asigure aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie ; 

• să efectueze aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de 
vedere calitativ cât şi cantitativ, respectând alocaţia de hrană alocată conform legislaţiei în vigoare; 

• să asigure realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi pază contra 
incendiilor conform normelor în vigoare. 

• în perioada de carantină să limiteze accesul vizitatorilor în sanatoriu; 

• să organizeze şi să urmărească activitatea continuuă a calificării profesionale a salariaţilor prin 
instructaje, informări periodice, publicaţii şi prin introducerea de măsuri şi metode de organizare 
superioară a muncii ; 

• să întărească disciplină în munca, să controleze în permanenţă munca salariaţilor şi să ia măsuri 
eficiente pentru bunul mers al unităţii, să sancţioneze abaterile potrivit legii, prezentului Regulament, 
Contractului colectiv de muncă şi să înlăture toate cauzele sau împrejurările care pot aduce pagube 
avutului unităţii ; 

• să respecte normele referitoare la echipamentul de protecţie şi de lucru individual, alimentaţia de 
protecţie, materialele pentru igienă individuală şi la locul de muncă ; 

• să respecte regulile, regulamentele privind protecţia muncii în legătură cu timpul de muncă, de odihnă, 
de repaos săptămânal şi sărbători legale; 

• să plătească sporurile pentru muncă de noapte şi repaos săptămânal ; 

• să respecte muncă femeilor şi a tinerilor, precum şi normele de tehnica securităţii muncii,igiena 
muncii, paza şi stingerea incendiilor, completându-le cu măsuri suplimentare în funcţie de specificul 
locului de muncă ; 

• să acorde drepturile băneşti cuvenite salariaţilor la termenele şi condiţiile prevăzute de lege şi 
Contractului colectiv de muncă ; 

• să asigure salariaţilor posibilitatea efectuării concediului de odihnă conform programării şi a altor 
concedii la care au dreptul conform legislaţiei în vigoare şi a Contractului colectiv de muncă, în anul 
calendaristic ţinându-se seama de necesităţile continuităţii activităţii şi de interesele salariaţilor ; 

• să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii ; 

• să consulte sindicatul în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze drepturile şi interesele membrilor 
acestora ; 

• să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, să reţină şi să vireze contribuţiile şi 
impozitele datorate de salariaţi în condiţiile legii ; 

• să înfiinţeze Registrul general de evidenţă al salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege ; 

• să elibereze la cerere tote documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului ; 

• să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor şi unităţii ; 

• Foile de observaţii ale pacienţilor trebuie să fie gestionate şi arhivate. 
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• să adopte o atitudine demnă, corectă , fără discriminări faţă de toţi salariaţii ; 

• să ia toate măsurile pentru prevenirea sustragerilor de bunuri materiale şi de orice fel ; 

• să pemită accesul pentru vizitarea bolnavilor conform programului stabilit şi afişat ; 

• Se interzice complet fumatul în sanatoriul de  Pneumoftiziologie Brad conform Legii nr.349/2002 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Vor fi  afişate inscripţii cu « 
fumatul interzis » ; 

• să îndeplinească orice alte obligaţii care decurg din actele normative în vigoare pentru bunul mers al 
unităţii şi interesele salariaţilor. 

CAPITOLUL III 

Drepturile şi obligaţiile salariatilor 
 

Art.14. (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 

a) la salarizare pentru munca depusă; 

b) la repaus zilnic şi săptămânal; 

c) la concediu de odihnă anual; 

d) la egalitate de şanse şi de tratament; 

e) la demnitate în muncă; 

f) la securitate şi sănătate în muncă; 

g) la acces la formarea profesională; 

h) la informare şi consultare; 

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

j) la protecţie în caz de concediere; 

k) la negociere colectivă şi individuală; 

l) de a participa la acţiuni colective; 

m) de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

n) să fie informat despre orice modificare care apare în legătură cu locul muncii, felul muncii, salarizare, 
timpul de muncă şi timpul de odihnă; 

o) să fie informat de orice modificare a relaţiilor de subordonare şi colaborare la locul sau de muncă; 

p) să nu se supună nici unei încercări de subordonare din partea altei persoane decât cea a şefului direct; 

q) să-şi informeze şeful direct de orice încercare de încălcare a drepturilor sale; 
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r) să refuze orice alte sarcini de serviciu care nu sunt cuprinse în contractul individual de muncă sau în 
fişa postului, dacă el consideră că acele sarcini nu corespund pregătirii profesionale sau sarcinilor 
profesiei sale; 

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

t) să solicite asistenţă organizaţiei sindicale în cazul suspiciunii de sancţionare datorită exercitării 
drepturilor sale; 

u) să solicite asistenţă organizaţiei sindicale în toate situaţiile în care îi este periclitat locul de muncă, 
felul muncii, salariul sau alte drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în legislaţia în 
vigoare. 

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a) de a realiza normă de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; 

b) de a respectă disciplină muncii; 

c) de a respectă prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, 
precum şi în contractul individual de muncă; 

d) de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

e) de a respectă măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 

f) de a respecta secretul de serviciu; 

g) să nu execute nici o sarcina ce-i depăşeşte cadrul fişei postului şi competenţelor corespunzătoare 
pregătirii profesionale; 

h) să nu facă uz de calităţi neconforme cu postul pe care a fost angajat sau cu pregătirea dobândită; 

i) să nu încerce să stabilească relaţii de subordonare cu colegii de la locul sau de muncă, altele decât cele 
cuprinse în fişa postului; 

j) să respecte clauza de confidenţialitate dintre el şi angajator; 

k) să transmită sindicatului din care face parte orice informaţie declarată ca şi confidenţială, dar care 
poate pune în pericol viaţa, sănătatea sau libertatea sa, a colegilor săi sau a pacienţilor. 

l) respectarea prevederilor Codului Deontologic al Medicilor şi a prevederilor Codului de Deontologie şi 
Etică profesională a Asistentului medical,de către categoriile de personal cărora codurile menţionate se 
adresează; 

m)sa respecte drepturile pacientului potrivit legii in vigoare. 

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

o) utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează 
colectarea, depozitarea transportul şi eliminarea finală a  materialelor şi instrumentarului de unică 
folosinţă utilizat (şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;) 
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p) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 

q)asigură monitorizarea specifică a bolnavilor conform prescripţiei medicale 

r) poartă echipamentul corespunzător funcţiei pe care o deţine, în vederea păstrării igienei şi a aspectului 
estetic personal; 

s) execută orice alte sarcini de serviciu în vederea asigurării unei bune funcţionari a activităţii 
sanatoriului. 

Referitor la drepturi: 

Art.15 (1) Dreptul la salarizare pentru munca depusă 

Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu 
exprimat în bani. 

Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri. 

Salariile se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale angajatorilor. 

Sistemul de salarizare a personalului se stabileşte prin lege. 

Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea 
confidenţialităţii. 

În scopul promovării intereselor şi apărării drepturilor salariaţilor, confidenţialitatea salariilor nu poate fi 
opusă sindicatelor, în strictă legătură cu interesele acestora şi în relaţia lor directă cu angajatorul. 

Salariul se plăteşte în bani, la dată stabilită conform legilor în vigoare, pe dată de 15 ale lunii următoare. 

Plata salariului se face prin într-un cont bancar – prin carduri. 

Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. 

Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată în afară cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege. 

Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare luna, jumătate din salariul net. 

(2) Dreptul la salariul mai cuprinde: 

Pentru locurile de muncă cu condiţii deosebit de periculoase salariaţii primesc un spor de condiţii în 
procent între 50-100%, respectiv 100% pentru salariaţii angajaţi pe secţie care lucrează la patul 
bolnavului şi pentru restul personalului. 

Se acordă următoarele sporuri şi adaosuri la salariul de bază: 

a) pentru orele prestate în zilele de sâmbătă, duminică, de sărbători legale şi în alte zile în care, potrivit 
legii, nu se lucrează, se acordă un spor de 100 % pentru personalul medico-sanitar angajat în regim de 
funcţionare continuă şi o zi liberă aferentă; 

b) pentru medicii care efectuează activitatea de gardă în regim 08-08 (24 ore) pentru intervalul luni-
vineri se acordă un spor de 50%, iar pentru intervalul sâmbătă – duminică şi sărbători legale se acordă 
un spor de 100%, fără zile libere. 
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c) sporul de vechime se acordă integral şi salariaţilor a căror vechime în muncă nu este în totalitate în 
domeniul sanitar, cu excepţia concediilor fără plată, în baza utilităţii angajărilor efectuate, astfel: 

• 5 % - pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 3- 5 ani; 

• 10 % - pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 5-10 ani; 

• 15 % - pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 10- 15 ani; 

• 20 % - pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15-20 ani; 

• 25 % - pentru salariaţii care au o vechime în muncă de peste 20 ani vechime în muncă. 

e) pentru activitatea desfăşurată în timpul nopţii se acordă un spor de 25% la salariul de bază; 

f) sporuri specifice reţelelor sanitare din alte ministere sau departamente. 

(3) Garanţia în bani, reţinută salariaţilor care au gestiune în primire, va fi depusă conform prevederilor 
legale în vigoare. 

(4) Alte drepturi de personal : 

a) plata conferită de încheierea contractului individual de muncă cu timp parţial. 

b) plata cheltuielilor de transport în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, pentru 
funcţiile stabilite de Ministerul Sănătăţii, se fac potrivit legii. 

(5) Formele de organizare a muncii în reţeaua sanitară sunt următoarele: 

Normă de muncă exprimă cantitatea de muncă necesară pentru efectuarea operaţiunilor sau lucrărilor de 
către o persoană cu calificare corespunzătoare, care lucrează cu intensitate normală, în condiţiile unor 
procese de muncă determinate. 

Normă de timp se exprimă, în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau de alte activităţi ce 
se normează sub formă de norme de timp, norme de producţie, norme de personal, sfera de atribuţii sau 
sub alte forme corespunzătoare specificului unităţii. 

Normarea muncii se elaborează de către angajator cu acordul sindicatului. 

Când normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare a timpului normal de muncă, acestea 
vor fi supuse unei noi reexaminări. 

(6) Angajatorul este obligat să asigure condiţiile de muncă necesare realizării de către fiecare salariat a 
sarcinilor ce-i revin. În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute, salariatul va primi cel puţin salariul de 
baza, pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt din vină unităţii . 

(7) Salariaţii beneficiază de indexarea salariilor potrivit legii. 

(8) Nivelurile drepturilor salariale se calculează corelativ cu valoarea indexării.Majorarea salarială se va 
face ţinând cont de încadrarea în B.V.C. 

(9) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţii. 
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(10) În caz de desfiinţare a unităţii, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi şi drepturile lor băneşti 
constituie creanţe privilegiate, iar acestea vor fi plătite integral, înainte că ceilalţi creditori să-şi 
revendice cota-parte. 

(11) Angajatorii sunt obligaţi să ţină evidenţă în care se menţionează salarizarea pentru activitatea 
desfăşurată în baza contractului individual de muncă, alte drepturi de care salariaţii au beneficiat şi 
cursurile de pregătire şi de perfecţionare profesională acreditate absolvite şi să le elibereze dovezi despre 
acestea, la cerere. 

Art. 16 Timpul de muncă şi odihnă 

(1) Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de 
muncă. 

(2) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 
de 40 de ore pe săptămâna. 

(3) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de 
ore pe săptămâna. 

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

(5) Locurile de muncă şi categoriile de personal pentru care durata normală a timpului de lucru este mai 
mică de 8 ore pe zi sunt stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii nr.870/2004, actualizat. 

(6) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămâna, inclusiv orele 
suplimentare. 

(7) Când muncă se efectuează în schimburi, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore 
pe zi şi peste 48 de ore pe săptămâna, cu condiţia că media orelor de muncă, calculată pe o perioadă 
maximă de 3 săptămâni, să nu depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămâna. 

 (8) Programul de lucru în unitate, inclusiv gărzile este stabilit de conducerea unităţii, respectându-se 
legislaţia în vigoare, 

Pentru personalul superior de specialitate 

I - Secţiile cu paturi : 

Medicii desfăşoară o activitate curentă de 5 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, şi 40 de ore de 
gardă lunar orele: 8,00 -13,00 ; 

- în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale garda este de 24 ore; 

- în zilele lucrătoare, garda este de 12 ore, între orele 13,00 – 8,00 dimineaţa. 

_Alt personal sanitar superior: 8,00-15,00. 

II - Personal mediu din farmacie : 

Farmacie: 7,00 - 15,00. 

III - Personalul mediu sanitar, auxiliar sanitar: 
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_Asistenţi medicali, infirmieri şi îngrijitori din secţiile cu paturi :  8 ore şi în ture conform graficului 
aprobat ; 

_Asistenţi medicali, fără paturi :7,00-15,00 ; 

_Personal mediu şi auxiliar din compartimentele fără paturi 

Laboratoare (analize medicale): - personal mediu:   7,00 - 14,00 

                                                    - personal auxiliar: 7,00 - 15,00 

Laborator radiologie: 7,00 - 13,00 

Farmacie: 7,00 - 15,00 

Îngrijitor curăţenie: 7,00 - 15,00 

_ Personal tehnic, economic, administrativ de deservire şi muncitori : 7,00 – 15,00 ; 

_ Personalul de la centralele termice : în ture- conform graficului aprobat ; 

_ Psihologul desfăşoară o activitate curentă de 8 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, orele: 7,00 – 
15,00 ; 

_ Personalul de la blocul alimentar :7,00-15,00 şi în ture conform graficului aprobat; 

_ Preotul : ori de câte ori este solicitat serviciul sau de către pacienţi sau aparţinătorii acestora; 

(9)Este considerat program în 3 ture, sistemul 8/16, 12/24 ore, salariatul având obligaţia efectuării 
serviciului de dimineaţă, după-amiază şi noapte, în decursul unei luni în conformitate cu prevederile 
legale.  

(10) Personalului care îşi desfăşoară activitatea în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale i se 
asigură repausul săptămânal în alte zile din cursul săptămânii următoare. 

(11) Pentru personalul care lucrează în ture se asigură cel puţin de 2 ori pe lună repausul săptămânal 
sâmbătă şi duminică. 

(12) Suspendarea repausului săptămânal al salariaţilor se poate dispune numai în scris şi cu avizul 
reprezentanţilor organizaţiei sindicale. 

(13) Angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a 
supune controlului inspecţiei muncii această evidenţă ori de câte ori este solicitat. 

(14) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă 
majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării 
consecinţelor unui accident. 

(15) Pentru efectuarea orelor de muncă suplimentare angajatorul este obligat să solicite în scris 
salariatului efectuarea acestora. 

(16) Lipsa solicitării scrise pentru efectuarea de muncă suplimentară exonerează personalul angajat de 
răspundere în cazul în care nu se prezintă la muncă pentru efectuarea programului suplimentar. 
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(17) Durata maximă de muncă suplimentară pe parcursul unei luni este de 32 de ore. 

(18) Compensarea cu timp liber a muncii suplimentare se face numai pentru încadrarea în timpul de 
muncă de maxim 48 de ore pe săptămâna şi numai dacă lipsa persoanei respective nu afectează bunul 
mers al activităţii la locul său de muncă. 

(19) Necesitatea acoperirii unei perioade mai mari de timp decât cea prevăzută, implică, obligatoriu, 
angajarea altei persoane cu contract individual de muncă cu timp parţial. 

(20) Pentru muncă suplimentară necompensată cu ore libere plătite, sporul salarial este de 100% din 
salariul de bază. 

(21) Muncă suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după 
efectuarea acesteia. 

(22) Se consideră muncă de noapte, munca prestată în intervalul 22,00 – 6,00 cu posibilitatea abaterii cu 
o ora în plus sau în minus faţă de aceste limite în cazuri excepţionale. 

(23) Munca prestată în afară duratei normale a timpului de muncă săptămânal constituie muncă 
suplimentară. 

(24) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, muncă suplimentară va fi 
plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. 

(25) Muncă suplimentară (efectuată numai cu acordul managerului, la solicitarea şefului de 
compartiment), se compensează cu timp liber corespunzător; 

(26) Salariaţii care lucrează lunar în ture, primesc în locul sporului de noapte de 25% (la numărul de 
ore) din salariul de bază, un spor lunar de 15 % din salariul de baza pentru orele lucrate noaptea, cu 
condiţia să aibă efectuate în cursul lunii cel puţin trei ture de noapte . 

(27) Salariaţii care lucrează cel puţin 3 ore de muncă pe noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit 
înainte de începerea activităţii şi după aceea, periodic. Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au 
probleme de sănătate recunoscute că având legătură cu această vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care 
sunt apţi. 

(28) Tinerii care nu au împlinit vârstă de 18 ani nu pot presta muncă de noapte. Femeile gravide, lăuzele 
şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze munca de noapte. 

(29) Evidenţă prezenţei la program se ţine prin condici de prezenţa în care personalul este obligat să 
semneze zilnic. Nesemnarea zilnică şi la timp a condicilor de prezenţa constituie o încălcare a normelor 
de disciplină a muncii şi se sancţionează conform Legislaţiei muncii. 

Art.17 (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. 

(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate formă obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. 

(3) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. 

(4) Durata efectivă a concediului de odihnă anual stabilită prin prezentul regulament se acordă 
proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. 



16 

 

(5) Durata efectivă concediului de odihnă anual se stabileşte pentru fiecare salariat, în funcţie de 
vechimea în muncă astfel: 

a) pentru o vechime de 0 – 1 an (neîmpliniţi la data începerii concediului) – 20 de zile lucrătoare 

b) pentru o vechime între 1-5 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) – 22 de zile lucrătoare; 

c) pentru o vechime între 5-10 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) – 23 de zile lucrătoare; 

d) pentru o vechime între 10-15 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) – 25 de zile lucrătoare; 

e) pentru o vechime între 15-20 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) – 28 de zile lucrătoare; 

f) pentru o vechime de peste 20 de ani – 30 de zile lucrătoare. 

(6) Concediile de odihnă de la alin. (4), pct. b), c), d), şi e) se suplimentează cu câte 1 zi pentru fiecare 5 
ani de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate. 

(7) Concediul anual de odihnă poate fi fragmentat în mai multe tranşe dar obligatoriu, una dintre tranşe 
va fi de minim 10 zile lucrătoare. 

(8) În situaţii de forţă majoră angajatorul poate solicită întreruperea concediului de odihnă. 

(9) În cazuri deosebite, la cererea argumentată a salariatului şi cu acordul angajatorului şi avizul 
organizaţiei sindicale reprezentative din unitate, concediul anual de odihnă se poate amâna pentru anul 
următor, parţial sau în totalitate. 

(10) La cererea salariatului indemnizaţia de concediu poate fi inclusă în drepturile salariale ale lunii în 
care se efectuează concediul de odihnă. 

(11) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. 

(12) Decalarea concediului de odihnă în altă perioadă decât în cea programată se face cu aprobarea 
angajatorului şi avizul sindicatelor din unitate, afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă. 

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

(14) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, în 
condiţiile art. 145 din Codul Muncii şi care cuprinde: salariul de bază, sporul de tură,sporul pentru 
condiţii deosebit de periculoase. 

(15) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective independente 
de vointa salariatului. 

(16) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru 
interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are obligaţia 
de a suportă toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de 
muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta că urmare a întreruperii concediului de 
odihnă. 
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(17) Salariaţii nevăzători, precum şi cei încadraţi în grade de invaliditate, reprezentaţi de organizaţiile 
sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, au dreptul la un 
concediu de odihnă suplimentar, conform prezentului contract colectiv de muncă. 

(18) Salariaţii mai au dreptul la un concediu suplimentar de odihnă astfel : 

Se acordă 3 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru personalul care lucrează la: 

-Personalul care lucrează în bucătăriile unităţilor sanitare. 

Se acordă 5 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru personalul care : 

-prestează activităţi în centrale termice pe baza de combustibil solid şi lichid. 

Se acordă 6 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru personalul care lucrează în spălătorii din 
unităţi sanitare. 

Se acordă 8 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru personalul sanitar din secţii şi 
compartimente, cu paturi,de tuberculoză activă şi boli infecţioase. 

NOTĂ: 

Salariaţii care lucrează la unul din locurile de muncă prevăzute mai sus, şi care au dreptul la mai multe 
concedii de odihnă suplimentare, vor primi un singur concediu de odihnă suplimentar, şi anume pe cel 
mai mare. 

(19) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite, pentru evenimente deosebite în familie, după 

cum urmează: 

a) căsătoria salariatului - 5 zile; 

b) naşterea unui copil - 5 zile; 

c) căsătoria unui copil – 3 zile 

d) decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor, fraţilor, surorilor,&nbsp; - 5 zile; 

e) ziua de naştere a salariatului, la cerere, urmând a se efectua recuperarea zilei libere acordate. 

Concediul plătit, astfel prevăzut se acordă la cererea solicitantului cu aprobarea de către conducerea 
unităţii. 

(20) (1)-Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 

- 1 şi 2 ianuarie - Anul Nou 

 - 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române 

- prima şi a doua zi de Paşti; 

- 1 mai; 

- prima şi a doua zi de Rusalii; 
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- 15 august – Adormirea Maicii Domnului; 

- 30 octombrie –Sfântul Andrei 

- 1 decembrie; 

- prima şi a doua zi de Crăciun; 

- 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase 
legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. 

(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator. 

(3) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca 
prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare. 

Art.18 Dreptul la formarea profesională 

(1) Prin termenul de formare profesională se înţelege orice procedura prin care un salariat dobândeşte o 
calificare, se specializează sau se perfecţionează şi pentru care obţine o diplomă sau un certificat care 
atestă aceste situaţii, eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare. 

(2) Dobândirea unei specialităţi şi/sau lărgirea domeniului de competenţă a personalului de specialitate 
se fac potrivit reglementărilor în vigoare. 

(3) Activitatea de formare şi perfecţionare profesională cuprinde şi domeniul relaţiilor de muncă, 
management, dreptul la asociere şi libertăţile sindicale şi patronale 

(4) Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de 
salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie. 

(5) Formarea profesională a tuturor categoriilor de salariaţi va fi organizată şi suportată pe cheltuiala 
angajatorului (unităţii) în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această 
destinaţie. 

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

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

b) obţinerea unei calificări profesionale; 

c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea 
pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; 

d) reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice; 

e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea 
activităţilor profesionale; 

f) prevenirea riscului şomajului; 

g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. 
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(7) Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale. 

(8) Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme: 

a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare 
profesională din ţară sau din străinătate; 

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

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

d) ucenicie organizată la locul de muncă; 

e) formare individualizată; 

f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat. 

(9) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi 
salariaţii, după cum urmează: 

a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi; 

b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi. 

Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, se suportă de către angajatori. 

(10) Planul de formare profesională elaborat anual de către angajator se face împreună cu organizaţiile 
profesionale corespunzătoare şi cu consultarea reprezentanţilor sindicatului. 

(11) Planul de formare profesională va fi elaborat astfel încât prin diversele forme de pregătire să poată 
trece de două ori salariaţii în primii 5 ani de activitate şi periodic de ceilalţi salariaţi. 

(12) Programarea individuală se face de către angajator cu consultarea salariatului. 

(13) Participarea la cursuri de formare profesională, cu scoaterea din producţie, la cererea 

salariatului poate fi inclusă în planul de formare profesională numai cu aprobarea angajatorului şi avizul 
organizaţiei sindicale. 

(14) Cursurile de perfecţionare şi specializare profesională se avizează de organizaţiile profesionale 
constituite potrivit legii. 

(15) Salariaţii nou angajaţi în unitate, la solicitarea şefului direct şi cu avizul reprezentanţilor 
sindicatului, semnatar a prezentului contract colectiv de muncă pot participa la stagii de adaptare 
profesională. 

(16) Participă la cursuri de adaptare profesională toţi salariaţii aflaţi la prima angajare într-o unitate 
medico-sanitară, salariaţii care au lucrat în altă unitate medico-sanitară cu alt specific şi salariaţii care s-
au reangajat în unitate după o perioada de cel puţin 5 ani de întrerupere. 

(17) Stagiile de adaptare profesională se organizează de către angajator. 
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CAPITOLUL IV 

Accesul în perimetrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad 
 

Art. 19. – (1) Accesul salariaţilor în perimetrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad se face pe bază 
de ecuson/legitimaţie de serviciu, eliberat/a de conducerea sanatoriului. 

(2) Accesul salariaţilor în afară programului normal de lucru este permis numai cu aprobarea conducerii 
unităţii, pe baza avizului şefilor serviciilor şi compartimentelor funcţionale din care fac parte salariaţii. 

Art. 20. – (1) Accesul persoanelor străine este permis numai dacă acestea posedă ordine de deplasare 
corespunzătoare, acte de identitate sau sunt colaboratori ai Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad ori 
membri de familie ai salariaţilor. 

Program de vizită al aparţinătorilor conform prevederilor Ordinului M.S. nr.1284/2012 privind 
reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice, şi 
reguli privind accesul persoanelor în unitate,stabilite în conformitate cu O.M.S.nr.1365/2008: 

În cursul săptămânii,  

de luni până vineri :    în intervalul 15,00 -20,00 

 sâmbătă şi duminică: în intervalul 10,00 -20,00 

Reguli obligatorii: 

a) Programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice se realizează de 
luni până vineri în intervalul orar 15,00-20,00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică programul de vizită 
se realizează între orele 10,00-20,00. 

b)Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai 
mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp. 

c)În situaţia prevăzută la pct. b), pentru a da posibilitatea vizitei şi pentru ceilalţi pacienţi, dacă există 
solicitări în acest sens, durata vizitei va fi limitată la 60 de minute. 

d)Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele unităţii sanitare, la solicitare, 
membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, 
în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de directorul 
medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitară. 

e)Prin excepţie de la prevederile enumerate la pct a), în cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, 
indiferent de secţia/compartimentul în care aceştia sunt internaţi, familia are dreptul de a vizita pacientul 
zilnic, indiferent de oră, sau poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur membru de 
familie, cu acordul medicului curant, dacă condiţiile din secţia/compartimentul respectivă/respectiv 
permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un 
spaţiu adecvat de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului respective/respectiv. 

f)În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe 
oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, accesul unei persoane poate fi permanent. 
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g)Managerii unităţilor sanitare au obligaţia să afişeze programul de vizite la toate intrările în unitatea 
sanitară, în mod vizibil şi accesibil vizitatorilor. 

h)Este strict interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienţilor în unităţile sanitare publice. 

i)Conducerea unităţii sanitare publice are obligaţia de a instrui angajaţii serviciului de pază propriu şi pe 
cei ai firmelor de pază, după caz, asupra programului de vizite, obţinând o declaraţie de la fiecare dintre 
aceştia prin care se angajează să respecte aplicarea programului respectiv şi să nu pretindă sau să 
primească niciun fel de atenţii în vederea permiterii accesului în afară programului de vizită. În cazul 
încălcării acestor prevederi se vor aplică sancţiuni administrative, până la desfacerea contractului de 
muncă pentru persoană care se face vinovată, sau încetarea contractului cu firma de prestări servicii de 
pază. 

(2) Accesul pacienţilor este liber, cu respectarea normelor de conduită corespunzătoare într-o unitate 
sanitară.  

(3) Accesul delegaţilor este valabil numai pentru compartimentul/biroul la care reiese că au interes de 
serviciu şi pe durata programului normal de lucru. Compartimentul/biroul care primeşte delegaţi are 
răspunderea pentru însoţirea delegatului în spaţiile Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. 

(4) Accesul vizitatorilor bolnavilor, se face în cadrul unui program bine stabilit, iar în afară programului 
prevăzut pentru vizitarea acestora, pe baza biletului de liber acces, eliberat de şeful de secţie. 

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

(6) Accesul public este interzis în cabinete medicale, laboratorul de analize medicale, săli de tratament, 
blocul alimentar, magazia de alimente, spălătorie. 

Art. 21. – Salariaţii au obligaţia să predea ecusonul/legitimaţia de serviciu la încetarea contractului 
individual de muncă. 

Art.22.(1) Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniţii, substanţe 
toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală 
sau sănătatea personalului propriu şi a pacienţilor ori patrimoniul unităţii. 

(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele care se află în timpul executării misiunilor de 
intervenţie, de protecţie a demnitarilor români sau străini ori a personalităţilor sau care asigura pază 
persoanelor internate, private de libertate. 

Art.23. Accesul în spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul C.J.A.S. şi 
Ministerului Sănătăţii Publice sau din cadrul instituţiilor aflate în subordinea să, medici în schimb de 
experienţă, medici rezidenţi, studenţi etc., se face pe baza legitimaţiei de serviciu. 

Accesul autovehiculelor în incinta Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad 

Art.24.(1)Accesul autovehiculelor se reglementează de managerul spitalului, urmărindu-se asigurarea 
evidenţei intrărilor şi ieşirilor în Registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor. 
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 (2) Autovehiculele serviciului de ambulanţă, autovehiculele personale sau alte vehicule care transportă 
persoane care necesită îngrijiri de urgenţă ori persoane care nu se pot deplasa au acces permanent în 
sanatoriu. 

 (3) La morga sanatoriului accesul se face numai în timpul programului de lucru şi cu notificare 
prealabilă, comunicată serviciului de pază. 

 (4) Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse şi servicii în unitatea sanitară, cu 
respectarea următoarelor condiţii: 

    a) numai în timpul programului de lucru şi numai pe poartă de acces stabilită de managerul 
sanatoriului; 

    b) în situaţiile de urgenţă, numai cu acordul managerului sanatoriului sau al locţiitorului delegat de 
acesta; 

    c) pe baza legitimaţiei de serviciu, a documentului de identitate şi a confirmării şefilor de servicii sau 
ai departamentului solicitant. 

(5) Celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces în curtea sau parcarea sanatoriului numai 
dacă sunt autorizate de către manager, pe bază de permis de acces, afişat la vedere, eliberat de unitatea 
spitalicească şi aprobat de manager. 

(6) La intrarea şi ieşirea din incinta sanatoriului au prioritate ambulanţele. 

(7) Pe căile de acces comune pentru persoane şi autovehicule prioritate au brancardierii care transporta 
pacienţi,pacienţii,cadrele medicale,celelalte tipuri de angajaţi ai sanatoriului, vizitatorii. 

(8) La deplasarea în incinta se va circula cu maximum 5 Km/h.Este obligatorie respectarea limitării 
vitezei de circulaţie.Excepţie fac ambulanţele. 

4.1. Zonele  interzise  accesului  public 
 

- Instalate de sterilizat deseuri menajere 
- Spatiu  temporar  deseuri 
- Magazie  alimente 
- Bloc  alimentar 
- Statie  de  epurare 
- Bazin  rezerva  apa 
- Laborator  analize  medicale 
- Spalatorie 
- Centrala  termica 

          Acces  restrictionat in afara orelor de vizita 

- Sectia  I  pneumoftiziologie 
- Sectia  II  pneumoftiziologie 
- Compartiment  MDR 
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CAPITOLUL IV 

Condiţiile de muncă 
A. Reguli privind protecţia şi igienă muncii 

Art.19. Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii 
salariaţilor. 

- să adopte din faza de proiectare şi execuţie a construcţiilor, echipamentelor tehnice, soluţii conforme 
normelor de protecţie a muncii, standardelor de securitate a muncii prin a căror aplicare 

-să fie diminuate sau reduse la minimum riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională a 
salariaţilor; 

- să asigure auditarea de securitate şi sănătate în muncă a unităţii cu ajutorul instituţiilor abilitate; 

- să solicite autorizarea funcţionarii unităţii din punct de vedere al protecţiei muncii; 

- să stabilească măsurile tehnice şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzător condiţiilor de 
muncă şi factorilor de risc evaluaţi la locurile de muncă, pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii 
angajaţilor; 

- să stabilească în fişa postului atribuţiile şi răspunderile angajatorilor în domeniul protecţiei muncii, 
corespunzător funcţiilor exercitate; 

- să elaboreze instrucţiuni proprii de securitate a muncii; 

- să asigure şi să controleze prin personal propriu, cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a 
măsurilor tehnice şi organizatorice stabilite precum şi a prevederilor legale în domeniul protecţiei 
muncii; 

- să ia în considerare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, capacitatea angajaţilor de 
a executa sarcinile de muncă repartizate; 

- să asigure şi pentru angajaţii cu contract de muncă pe durata determinată acelaşi nivel de protecţie de 
care beneficiază ceilalţi angajaţi ai unităţii; 

- să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării angajaţilor: fişe tehnice de 
securitate, manuale, afişe, broşuri etc.; 

- să asigure informarea fiecărei persoane anterior angajării asupra riscurilor la care va fi expusă la locul 
de muncă, precum şi asupra măsurilor tehnice şi organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele 
referitoare la acordarea primului ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor şi evacuarea personalului în 
caz de pericol iminent; 

- să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii în 
domeniul protecţiei muncii; 

- să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor, conform reglementărilor în 
vigoare; 

- să angajeze numai persoane care în urmă controlului medical şi a verificării aptitudinilor 
psihoprofesionale corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să le execute; 
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- să acorde reprezentanţilor angajaţilor cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă un timp 
adecvat, care va fi considerat timp de muncă şi să le furnizeze mijlocele necesare pentru a-şi putea 
exercită drepturile şi atribuţiile pe linie de protecţie a muncii; 

- să asigure periodic sau ori de câte ori este cazul, verificarea încadrării nivelului noxelor în limitele 
admise, prin măsurători efectuate de către organisme abilitate ; 

- să stabilească şi să ţină evidenţa locurilor de muncă cu pericol deosebit; 

- să comunice, cerceteze, înregistreze, declare şi să ţină evidenţa accidentelor de muncă, a bolilor 
profesionale, a accidentelor tehnice şi avariilor; 

- să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă pe durata 
contractului sau a cercetării accidentelor de muncă; 

 

B. Securitatea muncii 

Art.20. Obligaţiile şi drepturile angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

Angajaţii nu pot fi implicaţi în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor de prevenire referitoare 
la securitatea şi sănătatea în muncă. 

- Reprezentanţii angajaţilor cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă vor beneficia de timpul 
necesar exercitării atribuţiilor specifice. Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de muncă. 

- Angajaţii şi/sau reprezentanţii lor cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii au dreptul să ceară 
angajatorilor să ia măsurile cele mai potrivite şi au dreptul să prezinte acestuia propunerile lor de măsuri 
pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. 

Angajaţii şi/sau reprezentanţii lor cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă pot să apeleze la 
autorităţile competenţe şi să semnaleze observaţiile lor în timpul inspecţiilor pe probleme de securitate şi 
sănătate în muncă, în cazul în care consideră că măsurile luate şi mijloacele asigurate de angajator sunt 
neadecvate scopului prevenirii accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale. 

- Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli 
profesionale, în condiţiile Legii nr.346/2002 republicată, privind asigurarea pentru accidente de muncă 
şi boli profesionale. 

- În îndeplinirea obligaţiilor sale, angajatorul organizează, după caz, compartimentul de protecţie a 
muncii şi comitetul de securitate şi sănătate în muncă, acest lucru neabsolvindu-l de responsabilitate. 

Art.21. Protecţia salariaţilor prin servicii medicale. 

Angajatorul are obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii, cu 
următoarele atribuţii: 

- să participe la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale; 

- să monitorizeze starea de sănătate a angajaţilor prin: 

- examene medicale la angajarea în muncă ; 
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- control medical periodic; 

- examen medical la reluarea activităţii; 

- să îndrume activitatea de reabilitare profesională, reconversie profesională, reorientare profesională în 
caz de accident de muncă, boală profesională, boală legată de profesie sau pentru afecţiuni cronice; 

- să comunice existenţa riscului de îmbolnăvire profesională către toţi factorii implicaţi în procesul 
muncii; 

- să consilieze angajatorul privind adaptarea muncii şi a locului de muncă la caracteristicile 
psihofiziologice ale angajaţilor. Prestarea serviciilor medicale de medicină muncii se realizează sub 
coordonarea medicului de medicină muncii; 

Angajatorul va lua următoarele măsuri: 

- angajarea personalului să se facă numai după un examen medical prealabil, cu confirmarea scrisă a 
medicului de medicină muncii, că locul de muncă sau meseria propusă nu este contraindicată din punct 
de vedere medical viitorului angajat; 

- programarea cu acordul personalului medical, a controlului medical periodic al angajaţilor, potrivit 
reglementărilor tehnice ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi urmărirea efectuării integrale a acestuia; 

- respectarea recomandărilor medicale rezultate în urmă examenelor medicale la angajare, a controalelor 
medicale de adaptare şi periodice şi a examenului medical la reluarea activităţii; 

Art.22. Comitetul de securitate şi sănătatea în muncă 

Pentru a asigura participarea angajaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziei din domeniul protecţiei 
muncii se va organiza Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, organizarea, funcţionarea şi 
componenţa acestuia fiind reglementată prin Ordin al Ministrului muncii şi protecţiei sociale. 

Reprezentanţii salariaţilor în Comitetul de securitate şi sănătate în muncă va beneficia de timpul necesar 
exercitării atribuţiilor specifice. Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de muncă. 

Formarea reprezentanţilor angajaţilor pe probleme de securitate şi sănătate în muncă se realizează în 
timpul orelor de muncă şi pe cheltuiala instituţiei. 

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se întruneşte la iniţiativa angajatorului cel puţin o dată pe 
trimestru şi ori de câte ori este nevoie. 

Angajatorul trebuie să prezinte cel puţin o dată pe an Comitetului de securitate şi sănătate în muncă un 
raport scris cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi 
eficienţă acestora în anul încheiat, precum şi programul de protecţie a muncii pe anul următor. 

Art.23Măsuri de protecţie a maternităţii la locul de muncă 

a) – (1) Salariatele gravide, lăuze sau care alăptează au obligaţia de a se prezenta la medicul de familie 
pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea. 

(2) În cazul în care salariatele nu se prezintă la medicul de familie şi nu informează în scris angajatorul 
despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale. 
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b) – Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi, procedee şi 
condiţii de muncă, angajatorul este obligat să evalueze anual, precum şi la orice modificare a condiţiilor 
de muncă natură, gradul şi durata expunerii salariatelor în scopul determinării oricărui risc pentru 
securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării. 

c) – Evaluările se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicină 
muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise. 

d) – (1) Angajatorii sunt obligaţi că, în termen de 5 zile lucrătoare de la dată întocmirii raportului, să 
înmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor. 

(2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi 
supuse la locurile lor de muncă. 

(3) În cazul în care o salariată contestă o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind 
obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare. 

(4) Inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea angajatorul, în termen de 7 
zile de la data primirii deciziei, are obligaţia să emită aviz consultativ corespunzător situaţiei constatate. 

(5) Inspectoratul teritorial de muncă va transmite avizul angajatorului, angajatei, precum şi sindicatului 
sau reprezentanţilor salariaţilor din unitate. 

e)– În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris de către o 
salariată că se află în una dintre următoarele situaţii: gravidă, lăuză sau alăptează, acesta are obligaţia să 
înştiinţeze medicul de medicină muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi 
desfăşoară activitatea. 

f)– Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu 
va anunţă alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a 
procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă. 

g) – În cazul în care o salariată desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru 
sănătatea sau securitatea să ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, angajatorul este obligat să îi 
modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o 
repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea să, conform recomandării 
medicului de medicină muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale. 

h) – În cazul în care angajatorul, din motive justificate nu le poate modifica locul de muncă salariatele 
au dreptul la concediu de risc maternal. 

i) – (1) Pentru protecţia sănătăţii lor şi a copilului lor, după naştere, salariatele au obligaţia de a efectua 
minimum 42 de zile de concediu postnatal. 

(2) Angajatorii sunt obligaţi să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, două 
pauze pentru alăptare de câte o ora fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. În aceste 
pauze se include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul. 

(3) La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului 
sau de muncă cu două ore zilnic. 
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(4) Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în 
timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral din fondul de salarii al 
angajatorului. 

(5) În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale pentru alăptat, acestea vor 
îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare. 

j)– (1) Salariată gravidă, care a născut recent şi care alăptează nu poate fi obligată să desfăşoare munca 
de noapte. 

(2) În cazul în care sănătatea acestor salariate este afectată de muncă de noapte, angajatorul este obligat 
că, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de muncă de zi, cu menţinerea salariului 
de bază brut lunar. 

(3) Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în care 
sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte. 

(4) În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va 
beneficia de concediul şi indemnizaţia de risc maternal. 

k) – (1) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul: 

- salariatei gravide, lăuze sau care alăptează din motive care au legătură directă cu starea sa; 

- salariatei care se află în concediu de risc maternal; 

- salariatei care se află în concediu de maternitate; 

- salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în cazul copilului 
cu handicap, în vârstă de până la 3 ani; 

- salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, în cazul 
copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani. 

(2) Interdicţia concedierii salariatei care se află în concediu de risc maternal se extinde, o singură dată, 
cu până la 6 luni după revenirea salariatei în unitate. 

(3) Dispoziţiile de concediere menţionate nu se plică în cazul concedierii pentru motive economice ce 
intervin că urmare a reorganizării judiciare  a  angajatorului. 

(4) Salariatele ale căror raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din motive pe care le 
consideră că fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia angajatorului la instanţa 
judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la dată comunicării acesteia, conform legii. 

(5) Acţiunea în justiţie a salariatei este scutită de taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar. 

l) – (1) Angajatorul care a încetat raportul de muncă sau de serviciu cu o salariată aflată în una dintre 
situaţiile menţionate mai sus, are obligaţia că, în termen de 7 zile de la data comunicării acestei decizii 
în scris către salariată, să transmită o copie a acestui document sindicatului sau reprezentanţilor 
salariaţilor din unitate, precum şi inspectorului teritorial de muncă. 

(2) Copia deciziei se însoţeşte de copiile documentelor justificative pentru măsură luată. 
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m) – Reprezentanţii sindicali sau reprezentanţii aleşi ai salariaţilor având atribuţii privind asigurarea 
respectării egalităţi de şanse între femei şi bărbaţi, desemnaţi în baza Legii nr. 202/2002 privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, au obligaţia de a organiza semestrial, în unităţile în care 
funcţionează, informări privind prevederile OU.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile 
de muncă. 

CAPITOLUL V 

Respectarea principiului nediscriminării 
 

Art.24. Toţi salariaţii se bucură de şanse egale în relaţiile şi raporturile de muncă. 

Angajaţii vor avea drepturi egale cu respectarea clauzelor contractelor individuale de muncă în ceea ce 
priveşte drepturile salariale, promovarea profesională, pregătirea profesională, îndeplinirea obligatilor ce 
rezultă din contractele individuale de muncă. 

Încălcarea oricărei reguli de disciplină muncii, nerespectarea obligaţiilor contractelor individuale de 
muncă, a atribuţiilor de serviciu, se sancţionează aplicând principiul nediscriminării şi încălcării 
demnităţii. 

În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi 
angajatorii. 

Orice discriminare directă sau indirectă faţă de salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, 
caracteristici genetice, vârstă, apartenenţa naţională, rasă, culoare, etnie, opţiune politică, origine 
socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţa de activitate sindicală, este 
interzisă. 

Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, 
întemeiată pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute în aliniatul de mai sus, care au că scop sau că 
efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor 
prevăzute în legislaţia muncii. 

Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă precum şi de respectarea 
demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare. 

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

Salariaţii şi angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor lor 
profesionale, economice şi sociale. 

Salariaţii pot constitui sau pot adera la un sindicat. La cererea membrilor săi, sindicatele pot  să-i 
reprezinte pe aceştia în cadrul conflictelor de drepturi. 

La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi dacă nici unul nu este membru de 
sindicat, interesele acestora pot fi promovate şi aparate de reprezentanţii lor aleşi şi mandataţi special în 
acest scop. Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu votul a cel 
puţin jumătate din numărul total al salariaţilor. 
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Reprezentanţii salariaţilor nu pot să desfăşoare activităţi ce sunt recunoscute prin lege exclusiv 
sindicatelor. 

Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor, modul de îndeplinire a acestora, precum şi durata şi limitele 
mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariaţilor. 

CAPITOLUL VI 

Abateri disciplinare si sanctiuni 
Art.25.(1)Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica potrivit legii, 
sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 

(2)Abaterea disciplinară este o fapta în legătură cu muncă şi constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită 
cu vinovăţie de către salariat prin care acesta a încălcat norme legale, Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ,Regulamentul intern sau contractul individual de muncă,ordinele şi dispoziţiile legale ale 
conducătorilor ierarhici.  

(3) Constituie abateri disciplinare, în măsura în care nu întrunesc elementele constitutive ale unor 
infracţiuni, săvârşirea următoarelor fapte:  
a) nerespectarea de către salariaţi a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ale 
Regulamentului intern, ale contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau contractului individual de 
muncă, ale prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul de activitate, ale actelor 
administrative emise de către managerul Sanatoriului de pneumoftiziologie Brad, nerespectarea 
confidențialității datelor personale ale angajaților precum şi a dispoziţiilor legale ale conducătorilor 
ierarhici;  
b) nerespectarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile ori documentele de care iau 
cunoştinţă în exercitarea funcţiei;  
c) îndeplinirea neglijentă sau cu reacredinţă ori neefectuarea activităţii dispuse de conducători ierarhici;  
d) întocmirea cu date nereale sau defectuoase a foilor colective de prezenţă;  
e) refuzul nejustificat al salariaţilor de a îndeplini sarcinile de serviciu ce le revin prin fişa postului ori a 
sarcinilor legale delegate de conducătorul instituţiei sau conducătorul ierarhic;  
f) rezolvarea neglijentă ori întocmirea defectuoasă, cu rea credinţă sau cu întârziere a lucrărilor sau 
documentelor repartizate de către conducătorii ierarhici, repetate sistematic, precum şi abaterea de la 
metodologia de elaborare, avizare şi prezentare spre aprobare a proiectelor actelor administrative, ale 
deciziilor managerului.  
g) încălcarea demnităţii personale a salariaţilor, prin acţiuni de discriminare sau alte abuzuri;  
h) desfăşurarea de activităţi cu caracter politic în timpul programului de lucru sau în sediul Sanatoriului 
de pneumoftiziologie Brad ; 
i) prejudicii financiare sau ale prestigiului, produse instituţiei, exclusiv din vina salariatului;  
j) atitudinile jignitoare sau lovirea conducătorilor ierarhici, subordonaţilor ierarhici sau colegilor de 
serviciu;  
k) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activităţi în interes personal;  
l) întârzierile la program, mai mult de trei ori pe lună, a căror durată cumulată depăşeşte 3 ore;  
m) cumularea a mai mult de trei absenţe nemotivate, în cursul unei luni calendaristice;  
n) neutilizarea raţională şi conform instrucţiunilor de folosire, a bunurilor din dotare;  
o) părăsirea locului de muncă sau a instituţiei în timpul programului de lucru stabilit, fără aprobarea 
conducătorului ierarhic, cu excepţia cazurilor de forţă majoră dovedite;  
p) semnarea pentru alt salariat în condica de prezenţă;  
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q) înscrierea cu intenţie a unor date false în condica de prezenţă;  
r) introducerea sau consumul băuturilor alcoolice în sediul Sanatoriului de pneumoftiziologie Brad 
ori prezenţa la serviciu sub influenţa acestora;  
ş) sustragerea, indiferent de formă, motiv, cantitate sau valoare, a bunurilor din patrimoniul Sanatoriului 
de pneumoftiziologie Brad , precum şi participarea la sustragere;  
s) degradarea sau aducerea în stare de nefolosinţă, cu intenţie, a bunurilor din patrimoniul Sanatoriului 
de pneumoftiziologie Brad ; 
ţ) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi şi la conflictele de interese, aşa cum sunt 
definite de dispoziţiile legale în vigoare;  
t) neinformarea în timp util a conducătorilor ierarhici, asupra modificărilor intervenite în programul de 
activităţi planificat.  
u) permiterea şi/sau facilitarea, sub orice formă şi/sau motiv, accesul persoanelor străine în instituţie fără 
aprobarea şefilor ierarhici direcţi şi/sau, după caz, a managerului Sanatoriului de pneumoftiziologie 
Brad ;  
v) folosirea in interes personal a bunurilor sau capacitatilor unitatii  
w) insultarea colegilor de muncă ;  
x) limbaj vulgar sau violenta fizica asupra colegilor/pacientilor/vizitatorilor;  
y) hărţuirea sexuală dovedită;  
z) obstrucţionare în mod intenţionat a activităţii altor colegi;  
aa) neluarea unei măsuri sau nerespecatrea măsurilor dispuse care ar putea crea un pericol iminent de 
producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională ;  
bb) utilizarea autoturismului unităţii în interes personal ;  
cc) dormitul în timpul serviciului ;  
dd) refuzul de a participa la programele de instruire organizate de spital, care se fac pe cheltuiala 
acesteia;  
ee) părăsirea serviciului fără motiv intemeiat și fără a avea in prealabil aprobarea șefului ierarhic  
ff) solicitarea sau primirea de bunuri in scopul furnizarii unor informatii sau facilitarii unor servicii in 
legătură cu activitatea spitalului ;  
gg) introducerea, distribuirea, facilitatea introducerii sau distribuirii in spital a bauturilor alcoolice, 
consumul locul de munca sau prezentarea la locul de munca in stare de ebrietate.  
hh) introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substante/ medicamente al caror 
efect pot produce dereglari comportamentale ;  
ii) intruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesionala ;  
jj) nerespectarea normelor de igiena si securitate in munca si in special a normelor privind prevenirea si 
controlul infectiilor nozocomiale in vigoare  
kk) neparticiparea la instructajul general de protectia muncii, de prevenire si stingere a incendiilor si la 
instructajele periodice planificate pe toata durata contractului individual de munca;  
ll) fumatul în spital cu excepţia locurilor special amenajate;  
mm) instigarea sau/şi participarea la întreruperea lucrului, fără a respecta prevederile legale privind 
conflictele de muncă şi declanşarea grevelor;  
nn) orice alte fapte care contravin actelor normative sau administrative în vigoare care sunt incidente 
activităţii sanatoriului.  
 
Art.26.Săvârşirea de către salariaţi a abaterilor disciplinare prevăzute la alin. (3) al art. 25 din 
Regulamentul intern se constată de către angajator şi conduce, în funcţie de gravitate şi efecte, la 
aplicarea uneia dintre următoarele sancţiuni disciplinare: 

- mustrare verbală; 
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- avertismentul scris; 

- suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă ce nu poate fi mai mare de 10 zile 
lucrătoare; 

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

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

- desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Art.27. Pentru aceeaşi abatere nu se poate aplică decât o singură sancţiune, amenzile disciplinare fiind 
interzise. 

Cu excepţia cazului aplicării avertismentului scris, sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură 
disciplinară nu poate fi dispusă înainte de efectuarea cercetării prealabile. 

a) Avertismentul scris constă într-o prevenire în scris a salariatului prin care i se pune în vedere faptul că 
în cazul săvârşirii de noi abateri îi va fi aplicată o altă sancţiune mai gravă. 

Sancţiunea se aplică salariatului care a săvârşit cu intenţie sau din culpă o fapta care nu a produs 
prejudicii grave sau ar fi putut aduce prejudicii unităţii. 

b) Suspendarea contractului individual pe o durata ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare este sancţiunea 
aplicată salariatului în cazul repetării acţiunilor - cu intenţie – care au fost anterior sancţionate cu 
avertisment scris.Contractul individual de muncă este suspendat din iniţiativa angajatorului iar pe 
aceastaperioada salariatul nu beneficiază de nici un drept conferit de această calitate. 

c) Retrogradarea din funcţie reprezintă sancţiunea aplicată de către angajator salariatului care nefiind la 
prima abatere săvârşeşte cu intenţie o faptă / fapte care prejudiciază ordinea şi activitatea unităţii având 
grad ridicat de periculozitate. 

d) Reducerea salariului de bază cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni se aplică de către angajator pentru 
săvârşirea de către salariat a unor abateri grave, repetarea abaterilor pentru care a mai fost sancţionat cu 
retrogradarea sau producerea de prejudicii materiale. 

e) Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă reprezintă sancţiunea maximă ce poate fi 
aplicată de angajator atât pentru săvârşirea unei singure abateri grave cât şi pentru încălcarea repetată a 
obligaţiilor salariatului de natură a perturbă grav ordinea şi activitatea instituţiei. 

Art.28. La constatarea abaterii grave sau a abaterilor repetate la de la regulile de disciplină muncii ori de 
la cele stabilite prin contractul individual de muncă sau regulamentul intern, angajatorul dispune 
concedierea salariatului pentru motive care ţin de persoană acestuia, în condiţiile legii. Această 
sancţiune poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile. 

Art.29. Salariatul va fi convocat în scris de persoană împuternicită de către angajator să realizeze 
cercetarea, precizându-se obiectul, dată, ora şi locul întrevederii. Neprezentarea salariatului la 
convocarea făcută în condiţiile menţionate mai sus, fără un motiv obiectiv, da dreptul angajatorului să 
dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării prealabile. 
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În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul de a formulă şi susţine apărări în 
favoarea să şi să ofere toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie 
asistat la cererea să de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

Art.30. Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la dată luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, 
dar nu mai târziu de 6 luni de la dată săvârşirii faptei. 

Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii prin 
scrisoarea recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

Art.31. Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

Art.32. Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii 
disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere: 

- împrejurările în care s-a săvârşit fapta; 

- gradul de vinovăţie al salariatului; 

- consecinţele abaterii disciplinare; 

- comportarea generală a salariatului în relaţiile de muncă; 

- sancţiunile aplicate anterior. 

CAPITOLUL VII . 

Răspunderea patrimonială 
 

Art.33. Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să 
despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa 
angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. 

În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe angajat, acesta se poate adresa cu plângere 
instanţelor judecătoreşti competenţe. 

Art.34. Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale 
pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu muncă lor. 

Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţă majoră sau de alte cauze neprevăzute şi care nu 
puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului. 

Art.35.Salariatul care a încasat de la angajator o suma nedatorată este obligat să o restituie. 

Art.36.Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care se 
cuvin persoanei în cauza din partea angajatorului la care este încadrat în muncă. Ratele nu pot fi mai 
mari de 1/3 din salariul lunar net, fără a putea depăşi cu celelalte reţineri pe care le-ar mai avea cel în 
cauză, 1/2 din salariul respectiv. 
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CAPITOLUL  VIII 

Soluţionarea cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor 
 

Art.37. Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin 
e-mail, pe care un salariat, asistat sau cetăţean ori o organizaţie legal constituită o poate adresa 
conducerii spitalului 

Art.38. Conducerea spitalului este direct răspunzătoare de organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor ce le sunt adresate, precum şi legalitatea soluţiilor şi 
comunicarea acestora în termenul legal. 

Pentru soluţionarea legală a petiţiilor ce le sunt adresate, conducerea spitalului va dispune măsuri de 
cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate. Petiţiile vor fi transmise spre soluţionare către 
serviciile de specialitate cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. 

Expedierea răspunsului către petiţionar se va face numai prin intermediul secretariatului care a 
înregistrat petiţia, acesta îngrijindu-se de clasare şi arhivare. 

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în 
considerare şi vor fi clasate potrivit prevederilor legale. 

Art.39. În termen de 30 de zile de la dată înregistrării petiţiei se va trimite răspunsul indiferent dacă 
soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. 

În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducerea poate 
prelungi acest termen cu încă 15 zile. 

În situaţia în care un petiţionar adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă acestea se vor 
conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns. 

Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut, această se clasează la 
numărul iniţial, făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns. 

Semnarea răspunsului se va face numai de către şeful compartimentului care a soluţionat petiţia, răspuns 
care va indică în mod obligatoriu temeiul soluţiei adoptate . 

CAPITOLUL IX 

Conflictele de muncă 
 

Art.40. Conflictul de muncă reprezintă orice dezacord intervenit între partenerii sociali – 
angajator/angajaţi – în raporturile de muncă. 

-Conflictele de muncă ce au că obiect stabilirea condiţiilor de muncă cu ocazia negocierii contractelor 
de muncă sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau economic ale 
salariaţilor şi sunt denumite conflicte de interese. 
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-Conflictele de muncă ce au că obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii ce decurg 
din acte normative, precum şi din contractele colective de muncă sau individuale de muncă, sunt 
conflicte referitoare la drepturile salariaţilor şi sunt denumite conflicte de drepturi. 

Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă se realizează conform prevederilor legale. 

CAPITOLUL X 

Protecţia socială a salariaţilor 
 

Art. 41 În cazul în care organele competente din unităţi au aprobat măsuri de reducere a activităţii ori de 
reorganizare a unităţii sanitare, cu acordul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, cu privire la 
îndeplinirea condiţiilor de legalitate ale acestora, angajatorul are obligaţia de a comunica în scris celor în 
cauză: 

a) durata de preaviz; 

b) dacă le oferă sau nu un alt loc de muncă ori cuprinderea într-o formă de calificare sau reorientare 
profesională; 

c) adresa înaintată la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă prin care s-a soluţionat 
reconcilierea. 

Art. 42 (1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura 
celor desfiinţate, măsurile vor afecta funcţia de competenţă, în ordine: 

a) persoanele care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi cele care cumulează pensia cu 
salariul; 

b) persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limita de vârstă; 

c) persoanele care împlinesc vârstă de pensionare, la cerere; 

d) persoanele care au avut abateri disciplinare; 

e) persoanele care desfăşoară activitate privată, fără a fi îngrădit dreptul constituţional la muncă al 
persoanei respective. 

(2) Pentru luarea măsurilor de desfacere a contractelor individuale de muncă, vor fi avute în vedere 
următoarele criterii: 

a) dacă măsură afectează doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se desface contractul individual de 
muncă al salariatului cu venitul cel mai mic; 

b) măsură să afecteze în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care 
au în îngrijire copii, precum şi salariaţii care mai au 3 ani până la pensionare, la cererea lor. 

(3) În cazul în care măsura desfacerii contractului individual de muncă ar afecta un salariat care urmează 
un curs de calificare, reprofilare, specializare sau de perfecţionare a pregătirii profesionale, acesta având 
încheiat un contract cu unitatea, de prestare a activităţii pe o anumită perioadă de timp, administraţia nu-
i va putea solicita despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea termenului. 
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Art.43 (1) Unitatea care îşi reia sau îşi extinde activitatea într-o perioadă de 9 luni de la luarea măsurilor 
de desfacere a contractului individual de muncă al categoriilor de salariaţi menţionate la art.42 are 
obligaţia să anunţe în scris despre această organizaţiei sindicale semnatare a prezentului contract şi să 
facă publică măsura prin mass-media, salariaţii având obligaţia prezentării pentru reîncadrare în termen 
de 10 zile de la dată anunţului. 

(2) Angajatorii răspund pentru prejudicii aduse persoanelor, potrivit legii, ca urmare a nerespectării 
prevederilor alin. (1). 

(3) În caz de modificare a profilului unităţii, salariaţii membri de sindicat au dreptul de a rămâne la 
acelaşi loc de muncă, după caz, compatibil cu specificul unităţii. 

Art. 44 Salariaţii care se pensionează pentru limita de vârstă îşi primesc drepturile potrivit legii şi 
prezentului contract colectiv de muncă. 

Art.45 (1) Salariaţii beneficiază de ajutoare de deces conform legislaţiei în vigoare. Cuantumul acestora 
se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea 
salariului mediu brut pe economie prognozat şi făcut public de către Casă Naţională de Pensii şi 
Asigurări Sociale. 

(2) În cazul decesului unui salariat, unitatea va acorda familiei un salariu de bază, ajutor pentru 
înmormântare, in funcţie de posibilităţile financiare ale sanatoriului. 

Art.46 (1) În cazul accidentelor survenite în procesul muncii sau în legătură cu munca, angajatorul este 
obligat să ia următoarele măsuri: 

• să consemneze datele cercetării accidentului de muncă într-un proces-verbal care să prevadă cauzele, 
împrejurările, normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate, persoanele răspunzătoare de 
aceste încălcări, sancţiunile aplicate, măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente şi 
înregistrarea accidentului. 

• înregistrarea accidentului de muncă, făcută prin procesul-verbal, se comunică Inspectoratului Teritorial 
de Muncă. 

(2) În cazul bolilor profesionale survenite că urmare a factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici 
caracteristici locului de muncă, precum şi că urmare a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme în 
procesul de muncă, angajatorul este obligat să comunice organizaţiilor sindicale din unitate, afiliate 
organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, inspectoratelor teritoriale de muncă 
şi direcţiilor de sănătate publică judeţene apariţia acestor boli. 

(3) Persoanele care au contactat o boală profesională vor fi redistribuite în alte locuri de muncă cu avizul 
Inspectoratului Teritorial de Muncă şi al organizaţiilor sindicale din unitate, afiliate organizaţiilor 
semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă. 

(4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale vor urmări respectarea prevederilor alin. (1), (2) şi (3), iar în 
cazul nerespectării acestora vor fi sesizate organele abilitate să aplice sancţiunile prevăzute de lege. 

Art. 47 Compensarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare acordate tuturor salariaţilor din ramura 
sanitară şi personalului care lucrează în structura de conducere şi execuţie a organizaţiilor sindicale 
semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, este suportată din bugetul destinat în acest scop de 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, potrivit legii. Gestionarea biletelor se face cu 
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consultarea organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de 
muncă. 

Art. 48 Repartizarea spaţiilor de locuit din administrarea unităţii se face în concordanţă cu prevederile 
legale, prin comisiile mixte administraţie-sindicate de la nivelul unităţii. 

Art. 49 Angajatorul este obligat să acorde tichetele de masă potrivit legii, în conformitate cu prevederile 
legale prevăzute pentru unităţi finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate. 

Art. 50 Contravaloarea deplasării salariaţilor cu mijloacele de transport în comun, în interes de serviciu, 
este suportată integral de angajator. 

Art. 51(1) După efectuarea concediului legal acordat pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 
ani, salariata membră de sindicat poate beneficia de încă un an concediu fără plată, postul rămânând 
temporar vacant şi neputând fi desfiinţat, pe timpul cât această se află în asemenea situaţie. 

(2) La întoarcerea din concediul fără plata, salariată va fi încadrată pe postul avut iniţial, toate drepturile 
aferente locului de muncă urmând a fi acordate integral. 

(3) Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din motive neimputabile angajatului pe perioada 
efectuării concediului de creştere a copilului şi nici în primul an de la reluarea a activităţii. 

Art. 52 Salariată care întrerupe concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani 
beneficiază de reducerea programului normal de lucru cu 2 ore/zi, fără a-i afecta salariul şi vechimea în 
muncă. 

Art.53 Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcina, beneficiază de scutire în ceea ce priveşte 
obligativitatea efectuării turei de noapte sau a gărzilor – la cerere, şi de posibilitatea schimbării locului 
de muncă. 

Art. 54 Serviciile, prestaţiile medicale şi medicaţia pentru care, potrivit reglementărilor în vigoare, se 
prevede perceperea unor taxe şi contribuţii personale din partea asiguraţilor, sunt asigurate gratuit pentru 
salariaţii sanatoriului şi vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. 

CAPITOLUL XI 

Modalităţi de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale la 
angajare 

 

Art.55 Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale 
şi personale ale persoanei care solicită angajarea. 

Încadrarea salariaţilor se face numai prin concurs sau examen, după caz. 

Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în raport cu necesităţile. 

Comisia de examinare stabileşte tematica examenului sau a concursului, care se pune la dispoziţia 
candidatului cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de susţinerea examenului sau a concursului. 
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În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au prezentat mai mulţi 
candidaţi, încadrarea în muncă se face prin examen. 

Examenul sau concursul constă într-o lucrare scrisă, interviu şi/sau proba practică, după caz, din 
tematică anunţată, susţinută de candidat în prezenţa comisiei de examinare. 

Locul, dată, ora şi scopul examenului sau concursului se afişează la sediul sanatoriului. Tematica 
examenului sau a concursului va fi aprobată de preşedintele comisiei de examinare. 

Rezultatele examenului sau ale concursului, stabilite în ordinea notelor obţinute, vor fi consemnate într-
un proces verbal semnat de toţi membrii comisiei de examinare şi vor fi comunicate candidaţilor în 
termen de 3 zile, în scris sau prin afişare la sediul unităţii. Rezultatele examenului pot fi contestate în 
condiţiile legii. 

Art.56 Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se 
poate stabili o perioadă de proba de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de 
cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. 

Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin 
modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice. 

În cazul muncitorilor necalificaţi, perioada de probă are caracter excepţional şi nu poate depăşi 5 zile 
lucrătoare. 

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ se încadrează, la debutul lor în profesie, pe baza unei perioade de 
probă cuprinse între 3 şi 6 luni. 

Pe durata perioadei de proba salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în 
legislaţia muncii, contractul individual de muncă şi prezentul regulament. 

Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioada de 
probă. 

Perioada de probă constituie vechime în muncă. 

Neinformarea salariatului anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă cu privire 
la perioada de probă, în termen de 15 zile, duce la decăderea angajatorului din dreptul de a verifica 
aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate. 

CAPITOLUL XII 

Reguli finale referitoare la procedura disciplinară 
 

Art.57 Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea faptei săvârşite de 
salariat, avându-se în vedere următoarele: 

- împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

- gradul de vinovăţie al salariatului; 

- consecinţele abaterii disciplinare; 
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- comportarea generală în serviciu a salariatului; 

- eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

Nici o măsură din cele expuse mai sus nu pot fi luate mai înainte de efectuarea unei cercetări 
disciplinare prealabile. 

Art.58 În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 
persoană împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea , precizându-se obiectul, data, ora şi 
locul întrevederii. 

Neprezentarea salariatului la convocare da dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea 
cercetării prealabile. 

Art.59 În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate 
apărările în favoarea să 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.60 Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la dată luării la cunoştiinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, 
dar nu mai târziu de 6 luni de la dată săvârşirii faptei. 

Art.61 Decizia , sub sancţiunea nulităţii, trebuie să cuprindă: 

a).descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b). precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă 
aplicabil, care au fost încălcate de salariat; 

c). motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare 
prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea ; 

d). temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

e). termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

f). instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

Art.62 Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 
emiterii şi produce efecte de la data comunicării. Comunicarea se predă personal salariatului, cu 
semnătura de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau 
reşedinţa comunicată de acesta. 

Art.63 Decizia de sancţionare emisă de conducerea unităţii poate fi contestată în termen de 30 zile de la 
comunicare la Tribunalul Hunedoara. 

CAPITOLUL  X I I I 

Suspendarea contractului individual de muncă 
Art. 64 (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor 
sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi. 
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(2) Suspendarea contractului individual de muncă are că efect suspendarea prestării muncii de către 
salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator. 

(3) Pe durata suspendării pot continuă să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele prevăzute 
la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, 
prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne. 

(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe 
durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă din calitatea sa de salariat. 

(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de încetare 
de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează. 

(6) În cazul suspendării contractului individual de muncă, se suspendă toate termenele care au legătură 
cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepţia 
situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept. 

Art.65 Suspendarea de drept 

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii: 

a) concediu de maternitate; 

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; 

c) carantină; 

d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata 
mandatului, dacă legea nu prevede altfel; 

e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat; 

f) forţă majoră; 

g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedura penală; 

h) de la dată expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare 
pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori 
atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept; 

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. 

Art. 66 Suspendarea din iniţiativa salariatului 

(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii: 

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până 
la împlinirea vârstei de 3 ani; 
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b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu 
handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 

c) concediu paternal; 

d) concediu pentru formare profesională; 

e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau 
local, pe toată durata mandatului; 

f) participarea la grevă. 

(2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, 
dacă acesta lipseşte nemotivat mai mult de 3 zile. 

Art. 67 Suspendarea din iniţiativa angajatorului 

(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii: 

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

b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis 
în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătoreşti; 

c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru 
motive economice, tehnologice, structurale sau similare; 

d) pe durata detaşării; 

e) pe durata suspendării de către autorităţile competenţe a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare 
pentru exercitarea profesiilor. 

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, salariatul îşi 
reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 
contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada 
suspendării contractului. 

(3) În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau 
similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii 
programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămâna, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până 
la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului la 
nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz. 

Art. 68 Întreruperea sau reducerea activităţii angajatorului 

(1) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea 
redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul 
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de salarii, ce nu poate fi mai mică de 85% din salariul de baza corespunzător locului de muncă ocupat, 
cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 52 alin. (3). 

(2) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariaţii se vor află la 
dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii. 

Art. 69 Suspendarea prin acordul părţilor 

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată 
pentru studii sau pentru interese personale: 

- până la 90 zile calendaristice pe an, pentru situaţii personale sau studii; 

- pentru alte situaţii cu avizul organizaţiilor sindicale. 

În aceste situaţii se va solicita anterior aprobării cererii de concediu fără plată avizul reprezentanţilor 
organizaţiei sindicale. 

CAPITOLUL  X I V 

Încetarea contractului individual de muncă 
Art. 70 (1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept: 

a) la dată decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării 
angajatorului persoană juridică, de la dată la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii; 

b) la dată rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub 
interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică; 

c) la dată îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru 
pensionare; la dată comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate 
parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; 

d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la dată la care 
nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă; 

e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate 
nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la dată rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de 
reintegrare; 

f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la dată rămânerii 
definitive a hotărârii judecătoreşti; 

g) de la dată retragerii de către autorităţile sau organismele competenţe a avizelor, autorizaţiilor ori 
atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; 

h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă 
complementară, de la dată rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia; 
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i) la dată expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durata determinată; 

j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârstă cuprinsă 
între 15 şi 16 ani. 

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-j), constatarea cazului de încetare de drept a contractului 
individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin 
decizie a angajatorului, şi se comunica persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile 
lucrătoare. 

Art. 71. Nulitatea contractului individual de muncă 

(1) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului 
individual de muncă atrage nulitatea acestuia. 

(2) Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. 

(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor 
impuse de lege. 

(4) În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte drepturi sau obligaţii pentru 
salariaţi, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, 
această este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale aplicabile, salariatul având dreptul 
la despăgubiri. 

(5) Persoana care a prestat muncă în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la 
remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu. 

(6) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părţilor. 

(7) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească. 

Art. 72. Concedierea 

(1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului. 

(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoană salariatului sau pentru motive care 
nu ţin de persoana salariatului. 

Art. 73.Interzicerea concedierii cu caracter permanent 

Este interzisă concedierea salariaţilor: 

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, 
etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate sindicală; 

b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale. 
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Art. 74. Interzicerea concedierii cu caracter temporar 

(1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă: 

a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii; 

b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei; 

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsură în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest 
fapt anterior emiterii deciziei de concediere; 

d) pe durata concediului de maternitate; 

e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vărstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul 
copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 

g) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care 
concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, 
săvârşite de către acel salariat; 

h) pe durata efectuării concediului de odihnă. 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin că urmare a 
reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condiţiile legii. 

Art. 75. Cazurile concedierii pentru motive subiective 

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele 

situaţii: 

a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a 
muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil 
sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară; 

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, în condiţiile 
Codului de procedura penală; 

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea 
fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile 
corespunzătoare locului de muncă ocupat; 

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. 

Art. 76. Decizia de concediere 
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(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 61 lit. b)-d), 
angajatorul are obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la 
data constatării cauzei concedierii. 

(2) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. a), angajatorul poate 
emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor art. 247-252 Codul muncii. 

(3) Decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în fapt şi în drept 
şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanţa judecătorească la 
care se contestă. 

Art. 77. Cercetarea şi evaluarea prealabilă 

(1) Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de 
disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare 
prealabile şi în termenele stabilite de prezentul cod. 

(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) poate fi dispusă numai după 
evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de 
muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern. 

Art. 78. Obligativitatea ofertei de redistribuire în muncă 

(1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) şi d), precum şi în 
cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 alin. (1) lit. e), 
angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile 
cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a 
muncii. 

(2) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are 
obligaţia de a solicită sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii 
salariatului, corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, capacităţii de muncă stabilite de 
medicul de medicină a muncii. 

(3) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, conform 
prevederilor alin. (1), pentru a-şi manifestă în scris consimţământul cu privire la noul loc de muncă 
oferit. 

(4) În cazul în care salariatul nu îşi manifestă consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum 
şi după notificarea cazului către agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă conform alin. 

(2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului. 

(5) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. c) salariatul beneficiază de o compensaţie, 
în condiţiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, 
după caz. 
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Art. 79. Concedierea pentru motive obiective 

(1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoană salariatului reprezintă încetarea contractului 
individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai 
multe motive fără legătură cu persoană acestuia. 

(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauza reală şi serioasă. 

 

CAPITOLUL  XV 

Circuitul Foii de observaţie clinice generale a pacientului 
 

Administrarea datelor medicale conferă FOCG o triplă dimensiune: 

1. Foaia de Observaţie Clinică Generală (FOCG) – document medical privit şi analizat din 

perspectiva ghidurilor terapeutice, a ghidurilor de practică medicală (ca documente ale CMR), a 
statisticii medicale şi a deciziilor medical-administrative la nivel de ramură sau la nivel de spital. 

2. Foaia de Observaţie Clinică Generală (FOCG) – document medico-legal privit şi analizat din 
perspectiva Codului Penal. 

3.  Foaia  de  Observaţie  Clinică  Generală  (FOCG)  –  document  etic  privit  şi  analizat  din 

perspectiva Codului de Deontologie Medicală. Confidenţialitatea datelor medicale cuprinse în FOCG: 

FOCG este un purtător de secrete medicale; la baza respectării secretului medical stă dreptul 
fundamental al individului la demnitate şi confidenţialitate. Secretul medical este o condiţie de bază a 
relaţiei medic-pacient, un echilibru între conştiinţa profesională, pe de o parte şi încrederea pacientului, 
pe de altă parte. 

Informaţiile medicale privind pacientul nu sunt considerate un domeniu public. Transparenţa în ceea ce 
priveşte dosarul medical al unui pacient sau în ceea ce priveşte pacientul însuşi,   în   planul   suferinţei   
sale   nu   este   permisă   (excepţiile   sunt   prevăzute   de   lege). Din acest punct de vedere, intreaga 
Foaie de observaţie clinică generală (întocmită de medic pe numele pacientului sau), ca depozitar al 
unor informaţii (evidente) medicale, cade sub incidenţa normei etice a secretului profesional şi a 
prevedrilor legale privind drepturile pacientului. 

Toate informaţiile despre starea de sănătate a pacientului, despre condiţia medicală, diagnostic, 
prognoza şi tratament şi toate informaţiile cu character personal trebuie păstrate confidenţial, chiar şi 
după moarte; 

Informaţiile confidenţiale pot fi divulgate doar dacă pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă 
legea susţine acest lucru în mod expres. 

Consimţământul se poate presupune atunci când informaţiile sunt divulgate altor furnizori de îngrijiri de 
sănătate implicaţi în tratamentul pacientului; 

Toate datele despre identitatea pacientului trebuie protejate. Protecţia acestora trebuie să fie 
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adecvată cu modul lor de stocare. Substanţele umane din care derivă date care pot fi identificate 
trebuieprotejate corespunzător. 

Pacienţii au drept de acces la dosarele lor medicale, la înregistrările tehnice şi la orice alte dosare care au 
legătură cu diagnosticul, tratamentul şi îngrijirile primite sau cu părţi din acestea. Un astfel de acces 
exclude date referitoare la terţi; 

Pacienţii au dreptul să ceară corectarea, completarea, ştergerea, clarificarea şi/sau aducerea la zi a 
datelor personale şi medicale referitoare la ei şi care sunt incorecte, incomplete, ambigue sau depăşite 
sau care nu sunt relevante pentru diagnostic, tratament şi îngrijiri; 

Nu poate să existe nici un amestec în viaţă privată, familială a pacientului cu excepţia situaţiei în care 
această este necesară pentru diagnosticul pacientului, pentru tratament şi îngrijiri, şi numai dacă 
pacientul îşi da consimţământul; 

Intervenţiile medicale trebuie făcute doar atunci când există un respect adecvat pentru viaţă privată a 
individului. Această înseamnă că o anume intervenţie se poate face doar în prezenţa acelor persoane care 
sunt necesare pentru intervenţie, doar dacă pacientul nu cere altceva. Circuitul FOCG în spital: 

În scopul unei realizări corecte a circuitului Foii de Observaţie Clinică Generală, care să asigure în 
totalitate legalitatea raportării situaţiilor statistice şi contabile, se vor respectă prevederile O.M.S. nr. 
1782/2006  privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în 
regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificări ulterioare : 

1.  Datele  de  identificare  ale  pacientului,  diagnosticul  de  internare  şi  medicul  ce  a  hotărât 
internarea se completează la Biroul de Internare în   aplicaţia informatică şi se listează prima pagină a 
FOCG dacă medicul hotărăşte internarea pacientului. Pentru pacienţii cronici internaţi prin biroul 
internări cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist F.O.C.G. se întocmeşte la 
nivelul Biroului de Internări prin completarea Setului Minim de Date ;  Pentru pacienţii internaţi de 
urgenţă prin camera de gardă, după orele 15.00,  F.O.C.G. se întocmeşte la nivelul camerei de gardă de 
către medicul de gardă care decide sau avizează internarea ; 

3.  FOCG  ajunge  împreună cu  pacientul  însoţiţi  de  o  infirmieră  pe  secţia unde  s-a  hotărât 
internarea unde îi sunt completate: medicaţia, procedurile efectuate, analizele efectuate. 

5. Dacă pacientul are nevoie de investigaţii suplimentare este trimis cu însoţitor împreună cu FOCG la 
radiologie, explorări funcţionale sau pentru consult la alte specialităţi pe alte secţii. Rezultatele 
investigaţiilor suplimentare sunt codificate şi trecute în FOCG de către medici. 

6.  FOCG  este  completată şi  este  codificată  de  medicul curant  din  secţie;  la  nivelul secţiei, 
asistenta şefa înregistrează în registrul de internări al secţiei pacienţii internaţi, îi nominalizează cu nume 
şi număr de FOCG în “Foaia zilnică de mişcare a bolnavilor internaţi” şi răspunde de completarea 
corectă a acestei situaţii; investigaţiile şi procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări 
funcţionale, investigaţii radiologice) se vor înregistra codificat, specificându-se şi numărul acestora, la 
nivelul serviciilor de profil; 

9. la externarea pacientului întreagă documentaţie va fi completată în comun, de către medicul curant 
din  secţia de profil (epicriză, certificat constatator al morţii, după caz), iar F.O.C.G. va fi semnată de 
şeful secţiei în care este angajat medicul curant; 

În momentul externării este redactată scrisoarea medicală către medicul de familie, biletul de 
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externare, reţeta şi concediul medical. 

10. FOCG ajunge la biroul de internări care completează datele codificate în aplicaţia informatică. 

11. FOCG se arhivează lunar la nivelul secţiilor, în bibliorafte, dosare de carton/plastic, identificate 
sugestiv prin: 

-denumirea secţiei, 

 -perioada la care se referă FOCG. 

12. Bazele de date cu FOCG vor fi protejate fie prin copiere zilnică pe altă partiţie al HDD şi pe CD sau 
în altă locaţie, , fie prin parolarea accesului la baza centralizată a datelor, prin grijă administratorului de 
baze de date 

13. În timpul anului FOCG se arhivează pe secţie. 

14. La terminarea anului calendaristic FOCG se predau la arhivă pe bază de proces-verbal şi se 
păstrează 30 de ani de la crearea lor; 

15. La finalul perioadei de arhivare, FOCG sunt distruse. 

 

CAPITOLUL XVI 
Norme obligatorii şi dispoziţii finale 

 

Art.80 (1) Este interzisă publicitatea oricărui medicament pentru care nu există o autorizaţie de punere 
pe piaţă. 

(2) .Toate materialele promoţionale ale unui produs destinate profesioniştilor din sectorul sanitar trebuie 
să fie în concordanţă cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi însoţite de către acesta. 

(3). Publicitatea unui medicament trebuie să încurajeze folosirea raţională a produsului, prezentându-l în 
mod obiectiv, fără a-i exagera calităţile şi fără să inducă în eroare. Publicitatea trebuie să fie onestă, 
adevărată şi corectă. Publicitatea trebuie să evite orice susţinere sau reprezentare în măsură să inducă în 
eroare consumatorul, chiar şi prin omisiune, ambiguitate sau exagerare. 

(4). Publicitatea destinată profesioniştilor din sectorul sanitar poate fi făcută atât pentru medicamentele 
fără prescripţie medicală, cât şi cele cu prescripţie medicală. 

 (5). Întâlnirile dintre reprezenanţii firmelor de medicamente şi medicii specialişti se vor desfăşura după 
un program organizat şi aprobat de către conducerea sanatoriului. 

(6).Conţinutul materialului publicitar trebuie notificat către conducerea sanatoriului. 

(7). Oferirea de mostre de către firmele de medicamente pentru medicii specialişti din unităţile sanitare  
trebuie să se desfăşoare după un program aprobat de conducerea sanatoriului. 
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Art.81 În intreagă lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduită civilizată, 
politicoasă, neomiţând formulele şi saluturile de politeţe, atât faţă de pacienţi cât şi faţă de însoţitorii şi 
vizitatorii acestora. 

Toţi salariaţii sanatoriului precum şi personalul ce deserveşte paza şi curăţenia (care pot fi angajaţi ai 
unor firme de prestări de servicii), vor acţiona într-un climat de linişte care să asigure confort psihic 
pacienţilor, evitând pe cât posibil, orice disconfort fonic (prin ton ridicat, zgomote ale utilajelor şi 
dispozitivelor cu care îşi desfăşoară activitatea) cu preponderenţă în perioadele destinate odihnei 
pacienţilor. Atât medicii cât şi personalul cu pregătire medie şi auxiliar, se vor comportă cu pacienţii şi 
aparţinătorii acestora într-o manieră care să excludă orice posibilitate de interpretare din partea acestora 
că se doreşte sau se urmăreşte o remunerare a actului medical şi de îngrijire, altă decât cea prevăzută de 
actele normative în vigoare, respective decât salariul obţinut pe statul de plată. 

Art.82 Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toţi angajaţii spitalului. 

Art.83 Regulamentul Intern poate fi modificat sau completat, ori de câte ori necesităţile legale de 
organizare, funcţionare şi disciplină muncii în unitate le cer. 

Art.84 Regulamentul Intern va fi prelucrat cu toţi angajaţii, pe secţii şi compartimente, încheindu-se 
proces - verbal sub semnătură de luare la cunoştinţă. 

Art.85 Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a Regulamentului Intern , prelucrarea se face 
de către şeful secţiei,compartimentului sau biroului în care acesta se angajează, confirmarea anexandu-
se la contractul de muncă. 
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Anexa nr. 1. 

La Regulamentul Intern 

                                                LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI 
Nr.46 din 21 ianuarie 2003 

Capitolul I Dispozitii generale 

 Pacientii au dreptul la ingrijirile medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in 
conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.  

 Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.  

 In sensul prezentei legi:  

 a) prin pacient se intelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate;  

 b) prin discriminare se intelege distinctia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe 
baza rasei, sexului, varstei, apatenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice 
sau antipatiei personale;  

 c) prin ingrijiri de sanatate se intelege serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile 
conexe actului medical;  

 d) prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de 
diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;  

 e) prin ingrijiri terminale se intelege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament 
disponibile, atunci cand nu mai este posibila imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si 
ingrijirile acordate in apropierea decesului. 

CAPITOLUL II Dreptul pacientului la informatia medicala 

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

 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra indentitatii si statutului profesional al furnizorilor de 
servicii de sanatate. 

 Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le 
respecte pe durata spitalizarii.  

 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale 
propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la proceduriile propuse, 
inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire 
la date despre diagnostic si prognostic.  

 Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile 
prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.  

 Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea 
terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc 
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la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de 
comunicare.  

 Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care 
sa fie informata in locul sau.  

 Rudele, prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si 
tratament, cu acordul pacientului.  

 Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.  

 Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, 
dignosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.  

CAPITOLUL III Consimtamantul pacientului privind interventia medicala 

 Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, 
raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate 
pacientului. 

 Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, 
personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei 
acestuia. 

 In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul 
reprezentantului legal nu mai este necesar.  

 In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in 
procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.  

 In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul 
pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii 
de arbitraj de specialitate.  

 Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 
medici pentru pacientii ambulator.  

 Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosire tuturor 
produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu 
care acesta este de acord.  

 Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical 
clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt 
capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca 
cercetarea este facuta si in interesul pacientului.  

             Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu 
exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii 
unei cuple medicale.  
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CAPITOLUL IV Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului 

 Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, 
prognosticul, tratamentul, datele persoanelor sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.  

 Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da 
consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.  

 In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati 
in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie. 

 Pacientul are acces la datele medicale personale.  

 Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care 
aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu 
consimtamantul pacientului.  

 Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru 
sanatatea publica.  

CAPITOLUL V Drepturile pacientului in domeniul reproducerii 

 Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si 
imediat pentru viata mamei.  

 Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale 
normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare. 

 Dreptul femeii de a hotara daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului prevazut la 
art.26. 

 Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind 
sanatatea reproducerii.  

 Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.  

CAPITOLUL VI Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale 

 In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri 
de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.  

 Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza 
de catre Ministerul Sanatatii in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se 
aduc la cunostinta pacientului.  

 Intereventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare 
necesare si personal acreditat. 

 Se excepteaza de la prevederile alin.(1) cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.  

 Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.  



52 

 

 Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de 
sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul 
de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial. 

 Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din 
afara spitalului. 

 Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici 
unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recopenseze astfel decat prevad 
reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.  

 Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit, plati suplimentere sau donatii, cu 
respectarea legii. 

 Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau 
pana la vindecare.  

 Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferite unitati 
medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, 
oferite de medici, cadre medii sau alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile 
comunitare disponibile.  

 Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica 
de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.  

 

CAPITOLUL VII  Sanctiuni 

 Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor despre pacient si a 
confidentialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevazute in prezenta 
lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor 
legele.  

CAPITOLUL VIII Dispozitii tranzitorii si finale 

 Autoritatile sanitare dau publicitatii, anual, rapoarte asupra respectarii drepturilor pacientului, in 
care se compara situatiile din diferite regiuni ale tarii, precum si situatia existenta cu una optima. 

Furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa afiseze la loc vizibil standardele proprii in conformitate 
cu normele de aplicare a legii.  

 

 

Anexa nr.2 

La Regulamentul intern 
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                                   CODUL DE CONDUITA AL PERSONALULUI DIN 

                                   SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD 
 

CAPITOLUL I 

DOMENIUL DE APLICARE SI PRICIPII GENERALE 

Art.1  Domeniul de aplicare 

(1) Codul de conduita a personalului din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad reglementeaza 
normele de conduita profesionala a acestora.  

(2) Normele de conduita profesional prevazute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii pentru 
personalul contractual din cadrul unitatii sanitare, incadrat in baza prevederilor Legii nr.53/2003 – 
Codul Muncii, cu modificarile ulterioare.  

Art.2  Obiective 

Obiectivele prezentului cod de conduita urmaresc sa asigure cresterea calitatii actului medical, o buna 
administrare in realizarea interesului public, precum si eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie din 
sistemul sanitar, prin:  

1. reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si 
profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului instituitiei sanitare si al 
personalului contractual;  

2. informarea pacientilor cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se astepte din 
partea personalului spitalului in exercitarea atributiilor;  

3. crearea unui climat de incredere si respect reciproc pentru pacienti si personalul contractual din cadrul 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. 

Art.3  Principii generale 

Principiile care genereaza conduita profesionala a personaului contractual sunt urmatoarele:  

1. prioritatea interesului public – principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a 
considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor functiei;  

2. asigurarea egalitatii de tratament al cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice – pincipiu 
conform caruia personalul contractual are indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice 
sau similare;  

3. profesionalismul  - principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a indeplini 
atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constinciozitate;  

4. impartialitatea si nediscriminarea – pricipiu conform caruia angajatii contractuali sunt obligati sa aiba 
o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religis sau de alta natura, in 
exercitarea atributiilor functiei;  
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5. integritatea morala – principiu conform caruia personalul contractual ii este interzis sa solicite sau sa 
accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;  

6. libertatea gandirii si a exprimarii – pricipiu conform caruia personalul contractual poate sa-si exprime 
si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;  

7. cinstea si corectitudinea – principiu conform caruia, in exercitarea functiei si in indeplinirea 
atributiilor de serviciu, personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru 
indeplinirea in totalitate a atributiilor de serviciu;  

Art.4  Termeni 

� personal contractual ori angajat contractual – persoana numita intr-o functie in cadrul 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, in conditiile Legii nr.53/2003, cu modificarile 
ulterioare. 

� functie – ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite, in temeiul legii, in fisa postului;  

� interes public – acel interes care implica garantarea si respectarea de catre unitatea sanitara, a 
drepturilor, libertatilor si interselor legitime ale cetatenilor, recunoscute de Constitutie, legislatia 
interna si tratatele internationale la care Romania este parte, precum si indeplinirea atributiilor de 
serviciu, cu respectrea principiilor eficientei, eficacitatii si economicitatii cheltuirii resurselor;  

� interes personal – orice avantaj material sau de alta natura, urmarit sau obtinut, in mod direct sau 
indirect, pentru sine ori pentru altii, de catre personalul contractual prin folosirea reputatiei, 
influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care are acces, ca urmare a exercitarii 
atributiilor functiei;  

� conflict de interese – acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect, 
al angajatului contractual contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta 
interdependenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate 
a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute; 

� informatie de interes public – orice informatie care priveste activitatile sau care rezulta din 
activitatea unitatii sanitare, indiferent de suportul ei;  

� informatie cu privire la date personale – orice informatie privind o persoana identificata sau 
identificabila.  

 

                                                                    CAPITOLUL II 

NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA  

A PERSONALULUI CONTRACTUAL 

Art.5  Asigurarea unui serviciu public de calitate  

(1) Pesonalul contractual are obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul 
cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul 
realizarii obiectivelor institutiei, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului.  
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(2) In exercitarea functiei, personalul contractual are obligatia de a avea un comportament profesionist, 
precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta actului medical, pentru a castiga si a mentine 
increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Brad. 

Art.6  Respectarea Constitutiei si a legilor  

(1) Angajatii contractuali au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si 
sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care ii revin, 
cu respectarea eticii profesionale.  

(2) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului 
unor drepturi datorita naturii functiilor detinute.  

Art.7 Loialitatea fata de Institutia Sanitara  

(1)Personalul contractual are obligatia de a apara cu loialitate prestigiul Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad – unitatea sanitara in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de 
la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.  

(2) Angajatilor contractuali le este interzis:  

� sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei, 
cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau 
individual;  

� sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care institutia are 
calitatea de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens;  

� sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de 
lege;  

� sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in conditii decat cele prevazute de lege;  

� sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca acesta dezvaluire este 
de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei 
ori ale unor angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;  

� sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, in vederea promovarii de 
actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului ori institutiei publice in care isi 
desfasoara activitatea.  

(3) Prevederile alin. (2) pct.1-4 se aplica si dupa incetarea raportului de munca, pentru o perioada de 2 
ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene. 

(4) Prevederile prezentului Cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala a 
personalului contractual de a furniza informatii de interes public celor interesati, in conditiile legii.  

Art.8 Libertatea opiniilor 

(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu angajatii contractuali au obligatia de a respecta demnitatea 
functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor institutiei publice in care isi 
desfasoara activitate.  
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(2) In activitatea lor angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa 
influentati de considerente personale.  

(3) In exprimarea opiniilor, personalul contractual  trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite 
generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.  

Art.9  Activitatea publica  

(1) Realtiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate in acest sens 
de catre conducatorul institutiei, in conditiile legii.  

(2) Angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, 
trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Brad. 

(3) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa la activitati sau 
dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de 
vedere oficial al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. 

Art.10 Activitatea politica  

In exercitatarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis sa afiseze in cadrul  unitatii 
insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.  

Art.11 Folosirea imaginii proprii  

In considerarea functiei pe care o detine, personalul contratual are obligatia de a nu permite utilizarea 
numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum 
si in scopuri electorale.  

Art.12 Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiilor 

(1) In realtiile cu personalul contractual din cadrul institutiei precum si cu orice persoana fizica sau 
juridica, angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, 
corectitudine si amabilitate. 

(2) Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii 
persoanelor cu care intrea in legatura in exercitarea functiei, prin:  

1. intrebuintarea unor expresii jignitoare;  

2. dezvaluirea aspectelor vietii private;  

3. formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.  

(3) Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si 
eficienta (in limita atributiilor de serviciu) a problemelor pacientilor spitalului. Personalul contractual 
are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad prin:  

1. promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la 
aceeasi categorie de situatii de fapt;  
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2. eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile 
religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte.  

Art.13  Conduita in cadrul relatiilor internationale 

(1) Personalul contractual care reprezinta institutia in cadrul unor organizatii internationale, institutii de 
invatamant, conferinte, simpozioane, seminarii si alte activitati cu caracter international are obligatia sa 
promoveze o imagine favorabila tarii si institutiei publice pe care o reprezinta.  

(2) In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obligatia de a nu exprima opinii 
personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.  

(3) In deplasarile in afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita corespunzatoare 
regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda.  

Art.14 Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor 

Angajatii contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice 
alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut 
relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor 
detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.  

Art.15 Participarea la procesul de luare a deciziilor  

(1) In procesul de luare a deciziilor angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform prevederilor 
legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamental si impartial.  

(2) Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre institutia publica, de 
catre alti angajati, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.  

Art.16 Obiectivitatea in evaluare  

(1) In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii contractuali au obligatia sa 
asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual 
din subordine.  

(2) Personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile 
de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propune ori aproba 
promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, 
excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.  

(3) Personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori 
promovarea in functiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 
neconforme cu principiile prevazute la art.3. 

Art.17 Folosirea abuziva a atrubutiilor functiei detinute 

(1) Personalul contractual are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute in alte scopuri decat 
cele prevazute de lege.  

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori 
actiuni de control, personalul contractual nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje in interes 
personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.  
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(3) Angajatii contractuali au obligatia de a nu influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul 
institutiei sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe care o detin. 

(4) Angajatii contractuali au obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sa se incsrie in 
organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitandu-le 
acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.  

Art.18 Utilizarea resurselor publice  

(1) Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a 
institutiei sanitare, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun 
proprietar.  

(2) Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinad 
institutiei numai pentru desfasurarea activitatii aferente functiei detinute.  

(3) Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea 
utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.  

(4) Personalului contractual care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati 
didactice ii este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica institutiei sanitare pentru realizarea 
acestora.  

Art.19 Limitarea participarii la achizitii, concesionarii sau inchirieri  

(1) Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a 
unitatilor sanitare, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 

� Cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre 
valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;  

� Cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului 
respectiv;  

� Cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele 
interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.  

(2) Dispozitiile alin.(1) se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun 
aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor sanitare.  

(3) Angajatilor contractuali le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate 
publica sau privata a statului ori a unitatilor sanitare, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau 
inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.  

(4) Prevederile alin.(1) – (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii tranzactiilor prin 
interpus sau in situatia conflictului de interes.  
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CAPITOLUL III 

COORDONAREA SI CONTROLUL APLICARII NORMELOR DE CONDUITA PROFESIONALA 
PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL 

Art.20  Sesizarea  

(1)  Conducerea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad poate fi sesizata de orice persoana cu privire la: 

• incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita de catre angajatii contractuali; 

• constrangerea sau amenintarea exercitata asupra angajatului contractual pentru a-l determina sa 
incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator. 

(2)  Conducerea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad va verifica actele si faptele pentru care au fost 
sesizate, cu respetarea confidentialitatii privind identificarea persoanei care a facut sesizarea. 

Art.21  Solutionarea sesizarii  

(1)  Rezultatele activitatii de centralizare a sesizarilor sau petitiilor se consemneaza intr-un raport pe 
baza caruia conducerea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad va formula recomandari cu privire la 
modul de corectare a deficientelor constatate. 

(2)  Recomandarile conducerii Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad vor fi comunicate: 

1. angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea; 

2. angajatului contractual care face obiectul sesizarii. 

CAPITOLUL IV 

DISPOZITII FINALE 

Art. 22  Raspunderea 

(1)  Incalcarea dispozitiilor prezentului cod de conduita atrage raspunderea disciplinara a personalului 
contractual, in conditile legii. 

(2)  Organele cu atributii disciplinare au competenta de a cerceta incalcarea prevederilor prezentului cod 
de conduita si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare in conditiile Legii nr. 53/2003, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

(3)   In cazul in care faptele savarsite intrunesc elemente constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate 
organele de urmarire penala competente, in conditiile legii. 

(4)  Personalul contractual raspunde patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care, prin faptele savarsite 
cu incalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice. 

Art.23. Asigurarea publicitatii 

Pentru informarea salariatilor se va asigura afisarea codului de conduita pe site-ul Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad. 
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Anexa nr.3 

La Regulamentul intern 

                                                        EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC 

 
Art.1  - Profesia de medic se exercita , pe teritoriul Romaniei in conditiile legii, de catre persoanele 
fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in medicina. Acestea pot fi: 

a) cetateni ai statului roman; 

b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic 
European sau ai Confederatiei Elvetiene. 

c) sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in 
intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora; 

d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele pevazute la lit. b), asa cum sunt 
definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.102/2005 privind libera 
circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre Uniunii Europene si Spatiului 
Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005; 

e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statului de rezident permanent in Romania; 

f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de catre unul dintre statele prevazute 
la lit. b). 

Art.2 (1) In interesul prezentului titlu, termenul medici cetateni ai unui stat membru al Uniunii 
Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene 
desemneaza, prin asimilare, si medicii aflati in situatiile prevazute la art. 370 lit.d) si f). 

(2) In mod exclusiv, prin termenul stat membru de origine sau de provenienta, stat membru de stabilire 
sau, dupa caz, stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau 
Confederatia Elvetiana. 

(3) Prin titlul oficial de calificare in medicina se intelege: 

a) diploma de medic, eliberata de o unitate de invatamant superior medico-farmaceutic acreditata 
din Romania.  

b) certificatul de medic specialist, eliberat de Ministerul Sanatatii; 

c) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, eliberate conform normelor Uniunii Europene 
de statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de 
Confederatia Elvetiana 

d) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, dobandite intr-un stat tert si recunoscute de unul 
dintre statele membre prevazute la lit. c) ori echivalate in Romania. 

Art.3  Titlurile oficiale de calificare in medicina obtinute in afara Romaniei, a statelor memebre ale 
Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene se 
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echivaleaza potrivit legii. Exceptie de la aceste prevederi fac titlurile oficiale de calificare in medicina 
care au fost recunoscute de unul dintre aceste state.  

Art.4  Monitorizarea si controlul exercitatii profesiei de medic se realizeaza de catre Colegiul Medicilor 
din Romania si Ministerul Sanatatii, denumite in continuare autoritati competente romane. 

Art.5  (1) Profesia de medic are ca principal scop asigurarea starii de sanatate prin prevenirea 
imbolnavirilor, promovarea, mentinerea si recuperarea sanatatii individului si a colectivitatii. 

(2)  In vederea realizatii acestui scop, pe tot timpul exercitatii profesiei, medicul trebuie sa dovedeasc 
disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate si respet fata de fiinta umana. 

(3)  Deciziile si hotararile cu caracter medical vor fi luate avandu-se in vederea interesul si drepturile 
pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea intre pacienti, respectarea demnitatii 
umane, principiile eticii si deontologiei medicale, grija fata de sanatatea pacientului si sanatatea publica. 

Art.6  (1) In scopul asigurarii in orice imprejurare a intereselor pacientului, profesia de medic are la 
baza exercitarii sale independenta si libertatea profesionala a medicului, precum si dreptul de decizie 
asupra hotararilor cu caracter medical. 

(2) Avand in vedere natura profesiei de medic si obligatiile fundamentale ale medicului fata de pacientul 
sau, medicul nu este functionar public. 

(3) In legatura cu exercitarea profesiei si in limita competentelor profesionale, medicului nu ii pot fi 
impuse ingradiri privind prescriptia si recomendarile cu caracter medical, avandu-se in vedere caracterul 
umanitar al profesiei de medic, obligatia medicului de deosebit respect fata de fiinta umana si de 
loialitatea fata de pacientul sau, precum si dreptul medicului de a prescrie si de a recomanda tot ceea ce 
este necesar din punct de vedere medical pacientului. 

Art.7  (1)  Cu execeptia cazurilor de forta majora, de urgenta ori cand pacientul sau reprezentantii legali 
ori numiti ai acestuia sunt in imposibilitate de a-si exprima vointa sau consimtamantul, medicul 
actioneaza respectand vointa pacientului si dreptul acestuia de a refuza ori de a opri o interventie 
medicala. 

(2) Responsabilitatea medicala inceteaza in situatia in care pacientul nu respecta prescriptia sau 
recomandarea medicului. 

Art.8  (1) Medicii care indeplinesc conditia de cetatenie prevazuta in art. 370 si sunt membri ai 
Colegiului Medicilor din Romania exercita profesia de medic, in regim salarial si/sau independent. 

(2)  Pentru accesul la una dintre activitatile de medic sau exercitiul acesteia, medicii cetateni ai unui stat 
membru al Uniunii Europene , ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei 
Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt execeptati, in cazul de prestare temporara sau 
ocazionala de servicii medicale pe teritoriul Romaniei, de la obligativitatea inscrierii in Colegiul 
Medicilor din Romania.  

Art.9 (1)  La primirea in randurile Colegiului Medicilor din Romania, medicul va depune juramantul lui 
Hipocrate din formularea moderna adoptata de Asociatia Medicala Mondiala in cadrul Declaratiei de la 
Geneva dina nul 1975: 

"Odata admis printre membrii profesiunii de medic: 
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Ma angajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii; 

Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate; 

Voi exercita profesiunea cu constiinta si demnitate; 

Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatia sacra; 

Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul acestora; 

Voi mentine, prin toate mijloacele, onoarea si nobila traditie a profesiunii de medic; 

Colegii mei vor fi fratii mei; 

Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, 

partid sau stare sociala; 

Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale chiar sub amenintare si nu voi 

utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii. 

fac acest juramant in mod solemn, liber si pe onoare!" 

(2)  Prevederile alin. (1) se aplica si: 

a) medicilor cetateni romani stabiliti in strainatate si care doresc sa exercite profesia in Romania; 

b) medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului 
Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania; 

c) medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului 
Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state si care 
solicita intrarea in profesie in Romania; 

d) medicilor care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 lit. c) si e). 

(3)  Medicii prevazuti la alin. (2) lit b) si c) pot depune juramantul in limba romana sau in una dintre 
limbile de circulatie din Uniunea Europeana. 

Art.10  (1)  Profesia de medic se exercita pe teritoriul Romaniei de catre persoanele prevazute la art. 
370 care indeplinesc urmatoarele conditii: 

a) detin un titlu oficial de calificare in medicina; 

b) nu se gasesc in vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de 
prezenta lege; 

c) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic; 

d) sunt membrii ai Colegiului Medicilor din Romania; 

e) prin exceptie de la lit. d), in caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii, medicii care 
instruiesc conditiile prevazute la art. 370 lit. b), d) sau f) trebuie sa instiinteze Ministerul 
Sanatatii cu privire la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medicale pe teritoriul 
Romaniei si sa fie inregistrati pe acesta perioada la Colegiul Medicilor din Romania. 
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Art.11 (1)  Profesia de medic se exercita in Romania cu titlu profesional corespunzator calificarii 
profesionale insusite, dupa cum urmeaza: 

a) medic de medicina generala pentru absolventii facultatilor de medicina licentiati anterior 
promotiei 2005 si care au dobandit drept de libera practica in baza normelor precedente prezentei 
legi; 

b) medic specialist in una dintre specialitatile clinica sau paraclinice prevazute de Nomenclatorul 
specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala. 

(2)  Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat 
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care detin un titlu oficial de 
calificare in medicina si care exercita profesia in Romania. 

(3)  Medicii care au obtinut certificatul de membru al Colegiul Medicilor din Romania pot desfasura 
activitati medicale potrivit pregatirii profesionale in sistemul public de sanatate sau/si in sistemul privat, 
fie ca angajati, fie ca persoana fizica independenta pe baza de contract. Calitatea de persoana fizica 
independenta se dobandeste in baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania si a 
inregistrarii la administratia financiara in a carei raza domiciliaza medicul. In conditiile legii, medicii 
pot infiinta si cabinete de practica medicala. 

Art.12 (1) Certificatele eliberate de autoritatile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene, 
ale unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care atesta ca 
medicul posesor, cetatean al acestora, este titular de drept castigat, sunt recunoscute de autoritatile 
competente romane, permitand exercitarea activitatilor de medic si, respectiv, cele de medicina de 
familie, inclusiv in cadrul sistemului national de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prezentei 
legi. 

(2) Prin drept castigat se intelege dreptul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor 
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, de a exercita activitatile de 
medic, precum si pe cele de medic cu formarea specifica in medicina generala prevazuta de normele 
Uniuni Europene, inclusiv in cadrul sistemului de protectie sociala al statului membru de origine sau de 
provenienta, in cazul in care acestia beneficiau de drept de libera practica a profesiei si erau stabiliti in 
statul membru respectiv anterior implementarii Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 93/16/CEE. 

Art.13  Este nedemn de a exercita profesia de medic: 

a) medicul care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra 
umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de medic si pentru care nu a 
intervenit reabilitarea; 

b)  medicul caruia i s-a aplicat pedeapsa interditiei de a exrcita profesia, pe durata stabilita, prin 
hotarare judecatoreasca sau disciplinara. 

Art.14  (1)  Exercitarea profesiei de medic este incompatibila cu: 

a) calitatea de angajat sau colaborator al unitatilor de productie ori de distributie de produse 
farmaceutice sau materiale sanitare; 

b) starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea profesiei medicale; 

(2)  Pe timpul starii de incompatibilitate se suspenda dreptul de exercitare a profesiei. 
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(3)  In termen de 10 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate, medicul este obligat sa anunte 
colegiul al carui membru este. 

(4) La solicitarea medicului, la sesizarea oricarei persoane, spitale sau autoritati interesate, presedintele 
colegiului din care face parte medicul poate constitui o comisie speciala, pentru fiecare caz in parte, 
alcatuita din 3 medici primari, pentru a confirma sau a infirma situatia de incompatibilitate. 

Art.15 (1) Medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 exercita profesia pe baza certificatului 
de membru la Colegiul Medicilor din Romania, avizat anual pe baza asigurarii de raspundere civila, 
pentru greseli  in activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv. 

(2)  In cazul de prestare temporara sau ocazionala de servicii pe teritoriul Romaniei, medicii cetateni ai 
unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai 
Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati de la obligativitatea inscrierii 
in Colegiul Medicilor din Romania. Accesul la activitatile de medic pe durata prestarii serviciilor se face 
conform prevederilor art. 396. 

(3)   Certificatul de membru se acorda pe baza urmatoarelor acte: 

a) documentele care atesta formarea in profesie; 

b) certificatul de sanatate; 

c) declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 382 si 383; 

d) certificat de cazier judiciar. 

(4)   Certificatul de membru devine operativ numai dupa incheierea asigurarii de raspundere civila.  

Art.16  (1)  Medicii se pensioneaza la varsta prevazuta de lege. 

(2)  In unitatile sanitare publice, medicii membri titulari si corespondenti ai Academiei Romane, 
profesorii universitari si cercetatori stiintifici gradul I, doctori in stiinte medicale, care desfasoara 
activitati medicale, pot continua, la cerere, activitatea medicala pana la indeplinirea varstei de 70 de ani. 

(3)  Medicii care au depasit limita de varsta prevazuta la alin. (1) pot profesa in continuare in unitati 
sanitare private. Desfasurarea activitatii se face pe baza certificatului de membru si a avizului anual al 
Colegiului Medicilor din Romania eliberat pe baza certificatului de sanatate si a asigurarii de raspundere 
civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv. 

(4)  In cazul unitatii sanitare publice care inregistreaza deficit de personal medical, precum si al 
unitatilor sanitare aflate in zone defavorizate, medicii isi pot continua activitatea peste varsta de 
pensionare prevazuta de lege. Criteriile de mentionare in activitate in aceste situatii se stabilesc prin 
norme aprobate prin hotarare a Guvernului. 

(5)  Medicii detinuti sau internati din motive politice, aflati in situatii prevazute la art.1 alin (1) si (2) din 
Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in stainatate ori 
constituie in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi mentinuti, la cerere, 
in activitatea profesionala, pe baza certificatului anual de sanatate. Aceste prevederi se aplica si 
medicilor care, din motive politice, au fost obligati sa isi intrerupa studiile o anumita perioada, 
obtinandu-si licenta cu intarziere, ori celor care au fost impiedicati sa isi reia activitatea profesionala. 
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(6)  Medicii care au implinit varsta de pensionare prevazuta de lege nu pot detine functii de conducere in 
cadrul Ministerului Sanatatii, al ministerelor si spitalelor centrale cu retea sanitara proprie, al 
autoritatilor de santate publica, al Casei Natiuonale de Asigurari de Sanatate, al caselor judetene de 
asigurari de sanatate, precum si in cadrul spitalelor publice si al oricarei alte unitati sanitare publice. 

Art.17 (1) In cazrul in care un medic isi intrerupe activitatea profesionala sau se afla intr-o situatie de 
incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor din Romania atesta competenta 
profesionala a acestuia, in vederea reluarii activitatii medicale. 

(2)  Procedura privind modalitatile si conditiile de verificare si atestare a nivelului profesional se 
stabileste de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania. 

(3)  Prevederile alin. (1) se aplica si medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui 
stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania. 

Art.18  (1) Practicarea profesiei de medic de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie 
infractiune si se pedepseste conform Codului penal.  

(2) Colegiul Medicilor din Romania, prin presedintele colegiului teritorial, este in drept sa exercite 
activitatea civila sau sa sesizeze, dupa caz, organele de urmarile penala ori autoritatile competente, 
pentru urmarire si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau care intrebuinteaza fara drept 
titlul ori calitatea de medic sau care practica in mod nelegal medicina. 

(3) Actiunea penala impotriva unui membru al Colegiul Medicilor din Romania cu privire la fapte ce au 
legatura cu exercitarea profesiei de medic se pune in miscare cu instiintarea prealabila a colegiului al 
carui membru este medicul respectiv. 

(4)Instantele de judecata civila sau penale, din oficiu, vor comunica Colegiului Medicilor din Romania 
hotararile judecatoresti ramase definitive, prin care s-au pronuntat cu privire la fapte exercitate in timpul 
si in legatura cu profesia de catre medici pe teritoriul Romaniei. 

 

Anexa nr. 4 

La Regulamentul intern 

                                                EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL 
 

Art.1 (1)  Personalul medical care incalca normele de exrcitare a profesiei si nu respecta Codul de etica 
si deontologie al asistentului medical si al moasei din Romania raspunde disciplinar, in functie de 
gravitatea abateri si i se va aplica una dintre urmatoarele sanctiuni: 

a) mustrare; 

b) avertisment; 

c) suspendarea temporara a calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din 
Romania; 
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d) retragerea calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si 
propunerea catre Ministerul Sanatatii de anulare a autorizatiei de libera practica a profesiei 
pentru o perioada limitata sau definitiv. 

(2) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se aplica de catre Consiliul teritorial al Ordinului 
Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania; 

(3) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. c) si d) se aplica de catre Consiliul national al Ordinului 
Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania numai dupa efectuarea unei expertize de catre o comisie 
alcatuita din cel putin 5 membri, aprobata de acesta la propunerea comisiilor de specialitate. 

(4) Concluziile anchetei si sanctiunile aplicate se comunica in scris persoanei in cauza, consiliului 
teritorial al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, persoanei juridice consemnatare a 
contractului individual de munca si, dupa caz, Ministerului Sanatatii.  

(5) Personalul medical sau nemedical din Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad are obligatia sa 
respecte drepturile pacientilor, potrivit dispozitiilor Legii nr.46/2003. 

(6) Personalul medical sau nemedical din spital nu are dreptul sa supuna pacientul niciunei forme de 
presiune pentru a-l determina pe acesta sa-l recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata 
legale din cadrul unitatii. 

Art.2 (1) Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, 
tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. 

(2) Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da 
consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres. 

(3) In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in 
tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie. 

(4) Pacientul are acces la datele medicale personale. 

(5) Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care 
aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu 
consimtamantul pacientului. 

(6) Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru 
sanatatea publica. 

Art.3 (1) Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor despre pacient si a 
confidentialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevazute in lege atrage, 
dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale. 

(2) Personalul medical are obligatia respectarii dispozitiilor Contractului - cadru privind conditiile 
acordarii asistentei medicale si punerii in aplicare a prevederilor din cuprinsul contractelor de furnizare 
servicii medicale incheiate de Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. 
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Anexa nr. 5 
La Regulamentul intern 

                                                       REGULAMENTUL INTERN PACIENTI 

 

- La internare, pacientii sunt obligatii sa prezinte actele nacesare internarii si sa predea bagajele 
personale la magazia de efecte a sanatoriului,primind in schimb echipamentul de spital. 

- In timpul spitalizarii, pacientii vor avea o atitudine de respect fata de personalul medico-sanitar si 
fata de ceilalti bolnavi. 

- Pacientii pot parasi sanatoriul cu avizul medicului,pe baza biletului de voie,parafat si semnat de catre 
acesta. 

- Inroducerea si consumarea de bauturi alcoolice in incinta sanatoriului este interzisa. 
- Fumatul in incinta sanatoriului ( saloane,colidoare,terase,bai,wc) -este interzis si se sanctioneaza 

conform legii. 
- Pacientii au obligatia de a respecta circuitele spitalului destinate lor.de asemenea vor respecta 

programul(orele de masa,orele de tratament, orele de vizita si de odihna), ordinea  si curatenea 
spitalului. 

- Pacientii sunt obligati sa pastreze in buna stare efectele de spital si sa nu deterioreze mobilierul. 
- Problemele de natura medicala sau administrativa vor fi aduse la cunostinta medicilor sefi de sectie. 
- Pacientul va servi masa in sala de mese, cu exceptia pacientilor imobilizati la pat si a urgentelor. 
- Pacientul isi va asigura igiena corporala corespunzatoare-dus,igiena cavitatii bucale, a parului si 

unghiilor) si va fi ajutat de catre personalul sanitar in situatile in care acesta este in dificultate sau 
imposibilitate de a si le asigura personal. 

- Resturile alimentare (paine etc.) Vor fi depozitate in locuri special destinate acestui scop. 
- Pacientii vor ramane internati pe perioada fazei intensive a     tratamentului tuberculostatic. 
- Pacientii cu tb vor fi izolati de ceilalti pacienti(pot vizita celelalte saloane doar daca poarta masca). 
- Recoltarea sputei se va face in spatii special amenajate. 
- Pacientii au obligatia de a mentine o ventilatie naturala adecvata a salonului. 
- Tratamentul bolnavilor cu tb  se va administra sub observatie directa , de catre asistentele medicale. 
-     pentru sugestii si reclamatii : condica la biroul de internari. 

 

NERESPECTAREA  ACESTOR  OBLIGATIUNI  POATE  ATRAGE  EXTERNAREA 
BOLNAVILOR. 

 

             AM LUAT LA CUNOSTINTA SI MA OBLIG SA RESPECT REGULAMENTUL 

                                                                                    NUMELE SI PRENUMELE BOLNAVULUI 

 

 

++ 
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    Regulamentul Intern  al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad s-a dezbătut și aprobat de Comitetul 
Director în ședința din data de……………………..și intră în vigoare din data de………………............ 
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PREȘEDINTE 

Mic Dragoșa Liliana 

 

Avizat, 
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