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C U P R I N S

I. Introducere - Dispoziţii generale

II. Atributiile unitatii

III. Atributiile personalului si reguli de conduita

1. Drepturile si obligaţiile angajaţilor si angajatorilor

2. Timpul de munca

3. Pauza de masa si repaosul zilnic

4. Dreptul la salarizare pentru munca depusa

5. Criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariaţilor

6. Concediile de odihna

7. Concediile de formare profesionala

8. Raspunderea disciplinara :
- reguli concrete privind disciplina muncii in unitate
- abaterile disciplinare si sancţiunile aplicabile
- reguli referitoare la procedura disciplinara

9. Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul spitalului

10. Accesul in unitate
11.Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricărei 
forme de incalcare a demnitatii
12.Procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţilor individuale ale 
salariaţilor
13.Modalitati de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice

IV. Dispoziţii finale
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I. INTRODUCERE - DISPOZIŢII GENERALE

Art.l. Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş este o unitate sanitara cu personalitate 
juridica, infiintata in anul 1956, ce functioneaza in baza Legii 95/2006 privind 
reforma in domeniul sanatatii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, si asigura asistenta medicala de specialitate pentru adulţi, deservind 
populaţia din judeţul Arad.

Art.2. Conducerea spitalului este asigurata de către Consiliul de administraţie, 
Manager si Comitetul Director (format din Manager, Directorul medical si 
Directorul financiar-contabil).
Atributiile acestora sunt cele identificate in Regulamentul de Organizare si 
Funcţionare al Spitalului, cu trimitere la legislaţia incidenţa in materie.

Art.3. Pentru pacienţii internati, spitalul asigura si răspunde de calitatea actului 
medical, condiţii de cazare, igiena, alimentatie si prevenire a infecţiilor asociate 
activităţii medicale, conform normelor aprobate prin ordin al Ministrului Sanatatii.

Art.4. Prezentul Regulament intern este întocmit conform prevederilor Legii nr. 
53/2003 - Codul Muncii, actualizat , si concretizează regulile privind protectia, 
igiena si securitatea in munca, drepturile si obligaţiile angajatorului si ale 
salariaţilor, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale 
salariaţilor, regulile privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare si 
sancţiunile aplicabile si modalitatile de aplicare a dispoziţiilor legale sau 
contractuale specifice.

Art.5. Dispoziţiile din prezentul regulament referitoare la organizarea timpului de 
lucru si disciplina sunt in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr. 
870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea 
si efectuarea gărzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificările si 
completările ulterioare, si se aplica in mod corespunzător oricăror altor persoane, 
sau altor activitati pe timpul prezentei in unitate.

Art. 6. (1) Regulamentul intern se aplica tuturor angajaţilor din spital, indiferent 
de durata contractului individual de munca, de atributiile pe care le îndeplinesc si 
de funcţia pe care o ocupa, precum si celor care lucreaza in cadrul unitatii pe baza 
de delegare sau detaşare. Activitatile organizatorice si funcţionale cu caracter
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medico-sanitar sunt reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii, republicată, cu modificările şi completyările ulterioare.
(2) Salariaţii detasati sunt obligaţi sa respecte, pe langa disciplina muncii din
unitatea care i-a detaşat si regulile de disciplina specifice locului de munca unde 
isi desfasoara activitatea pe timpul detasarii.
(3) Prevederile prezentului Regulament se aplica si pentru:
a) personalul incadrat intr-o alta unitate, care efectueaza stagii de pregătire 
profesionala, cursuri de perfecţionare, specializare;
b) persoanele fizice si juridice private care asigura diverse servicii in incinta 
unitatii. Acestea au obligaţia de a respecta Regulamentul in afara atribuţiilor si 
clauzelor prevăzute in contractele incheiate intre parti (curatenia spitalului, 
pastrarea liniştii si pastrarea integritatii bunurilor cu care intra in contact etc.).

II. ATRIBUŢIILE UNITATII

Art.7. Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş este unitatea sanitara cu paturi, de utilitate 
publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale preventive, 
curative si de recuperare .

Art.8. Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş este unitate subordonata Consiliului 
Judeţean Arad, organizata in baza unei structuri avizate prin Ordinele Ministerului 
Sanatatii si a unei organigrame aprobate, si are ca principale atributii , 
urmatoarele :

s  prevenirea si combaterea infecţiilor associate activităţii medicale cu 
respectarea Ordinului nr. 1.101/2016 al Ministrului Sanatatii privind aprobarea 
Normelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate activităţii medicale; 

s  efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor si acordarea altor 
îngrijiri medicale bolnavilor spitalizati; 

s  stabilirea corecta a diagnosticului si a conduitei terapeutice pentru pacienţii 
spitalizati;

 ̂ aprovizionarea si distribuirea medicamentelor; 
s  aprovizionarea cu substante si materiale de curăţenie si dezinfectie; 
s  asigurarea continuitatii îngrijirilor şi acoperirea diversităţii nevoilor de 

evaluare, tratament, reabilitare şi reintegrare a persoanelor cu tulburări 
psihice;

 ̂ asigurarea şi dezvoltarea modelelor de îngrijire comunitară;
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s  asigurarea, in vederea acordarii îngrijirilor medicale, a personalului medical, 
paramedical şi auxiliar calificat, în număr suficient şi supus unui proces 
continuu de formare profesională; 

s  punerea la dispoziţia pacienţilor a spaţiilor, amenajărilor şi a echipamentelor 
care să permită proceduri de evaluare şi terapie adecvate şi active pentru 
asigurarea de îngrijiri complete, în conformitate cu normele internaţionale; 

s  folosirea unor metode terapeutice şi a unor mijloace care să restabilească, să 
menţină şi să dezvolte capacitatea persoanelor cu tulburări psihice de a face 
faţă singure propriilor inabilităţi şi handicapuri şi de a se autoadministra; 

s  asigurarea exercitării drepturilor cetăţeneşti şi a celor ce derivă din calitatea de 
pacient, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

s  respectarea şi asigurarea condiţiilor pentru viaţa particulară a persoanei cu 
tulburări psihice;

s  respectarea convingerilor religioase şi culturale ale persoanelor cu tulburări 
psihice;

s  asigurarea accesului pacienţilor la procesul de evaluare a îngrijirilor; 
s  asigurarea de ingrijiri oricărei persoane cu tulburări psihice, care se acordă în 

mediul cel mai puţin restrictiv, prin proceduri cât mai puţin restrictive, care să 
respecte pe cât posibil integritatea sa fizică şi psihică şi să răspundă în acelaşi 
timp nevoilor sale de sănătate, precum şi necesităţii de a asigura securitatea 
fizică a celorlalţi;

s  aprovizionarea in vederea asigurarii unei alimentatii corespunzătoare, atat din 
punct de vedere calitativ cat si cantitativ, respectând alocaţia de hrana alocata 
conform legislaţiei in vigoare, respectiv H.G. nr. 429/2008 privind nivelul 
alocaţiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice;

•s respectarea cerinţelor minime de semnalizare la locul de munca conform H.G. 
nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau 
de sanatate la locul de munca; 

s  realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea masurilor de protectia muncii si 
paza contra incendiilor conform normelor in vigoare - Legea nr. 319/2006 
privind securitatea si sanatatea in munca, respectiv Hotararea nr. 1.425/2006 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006; 

s  in perioada de carantina, limitarea accesului vizitatorilor in spital; 
s  asigurarea tuturor drepturilor salariaţilor ce decurg din lege, din contractul 

colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca; 
s  exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
s  asigura managementul calitatii serviciilor medicale prin membrii structurii de 

calitate constituite conform prevederilor OMS nr. 975/2012;
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s  dispunerea de masuri cu caracter obligatoriu pentru salariaţi institutiei sub 
rezerva legalitatii;

 ̂ respectarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, respectiv Legea nr. 
340/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind 
egalitatea de sanse intre femei si barbati, actualizata; 

s  respectarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca 
cu modificările şi completările ulterioare; 

s  de a efectua controlul calităţii hranei (organoleptic, cantitativ, calitativ) care se 
distribuie pacienţilor . Controlul se efectueaza zilnic la Blocul alimentar inainte 
de distribuirea mesei si se consemneaza aspectele constatate in registrul de 
control al calitatii hranei de către asistentul de serviciu desemnat şi de către 
medicul cu atributii de prevenire şi limitare a infecţiilor asoviate activităţii 
medicale .

III. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI SI REGULI DE CONDUITA

1.DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE ANGAJAŢILOR SI ANGAJATORULUI :

Art.9. Personalul incadrat in Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş are obligaţia sa isi 
desfasoare activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale, 
codului de deontologie medicala, cerinţelor postului si Codului Etic al Spitalului de 
Psihiatrie Căpâlnaş.

Art.lO. Angajaţii Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş au in principal urmatoarele 
obligaţii :

s  de a îndeplini atributiile ce le revin conform fisei postului;

 ̂ dea  respecta disciplina muncii;

s  de a respecta prevederile cuprinse in prezentul regulament intern, in contractul 
colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

 ̂ de fidelitate fata de angajator in executarea atribuţiilor de serviciu;

/  de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in Spitalul de 
Psihiatrie Căpâlnaş;
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s  de a respecta secretul de serviciu;

s  de a asigura monitorizarea specifica a bolnavilor conform prescripţiei medicale;

s  de a respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a
medicamentelor cu regim special;

 ̂ de a utiliza si pastra in bune condiţii, echipamentele si instrumentarul din dotare, 
de a supraveghea colectarea, depozitarea transportul si eliminarea finala a 
materialelor si instrumentarului de unica folosinţa utilizat (si se asigura de
depozitarea acestora in vederea distrugerii);

 ̂ de a respecta reglementările in vigoare privind prevenirea, controlul si 
combaterea infecţiilor nosocomiale;

 ̂ de a purta echipamentul corespunzător funcţiei pe care o deţine, in vederea 
păstrării igienei si a aspectului estetic personal;

 ̂ de a respecta comportamentul etic fata de pacienţi, apartinatori si celelalte 
persoane cu care colaboreaza;

s  de a respecta programul de lucru;

s  de a folosi, in desfasurarea intregii activitati desfasurate in cadrul spitalului, un
limbaj politicos atat fata de pacienţi cat si fata de vizitatori si de insotitorii 
pacienţilor;

 ̂ de a respecta prevederile O.G. nr. 13/30.01.2003 prin care se interzice 
complet fumatul în unităţile sanitare;

 ̂ de a executa orice alte sarcini de serviciu in vederea asigurarii unei bune 
funcţionari a activitatii spitalului, în limitele competenţelor profesionale;

s  de a respecta drepturile pacientului in ce priveşte informaţia medicala, 
consimtamantul informat, confidenţialitatea, tratamentul si îngrijirea medicala 
etc,asa cum sunt descrise in Legea 46/2003 privind drepturile pacienţilor.
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A rt .ll.  Angajaţii Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş au in principal urmatoarele 
drepturi:

dreptul la salarizare pentru munca depusa; 

v' dreptul la repaus zilnic si saptamanal; 

s  dreptul la concediu de odihna anual; 

s  dreptul la egalitate de sanse si de tratament; 

s  dreptul la demnitate in munca; 

s  dreptul la securitate si sanatate in munca; 

s  dreptul la acces la formarea profesionala;

 ̂ dreptul la informare si consultare;

s  dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea condiţiilor de munca si a
mediului de munca;

s  dreptul la protectie in caz de concediere;

 ̂ dreptul la negociere colectiva si individuala;

s  dreptul de a participa la acţiuni colective;

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

 ̂ alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de munca
aplicabile.

Art.12. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligaţii:

s  sa informeze salariaţii asupra condiţiilor de munca si asupra elementelor 
care privesc desfasurarea relaţiilor de munca;
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s  sa asigure permanent condiţiile tehnice si organizatorice avute in vedere 
la elaborarea normelor de munca si condiţiile corespunzătoare de munca;

v' sa acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul 
colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

s  sa comunice periodic salariaţilor situatia economica si financiara a unitatii, 
cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt 
de natura sa prejudicieze activitatea unitatii. Periodicitatea comunicărilor 
se stabileste prin negociere in contractul colectiv de munca aplicabil;

s  sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentanţii salariaţilor in 
privinţa deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si 
interesele acestora;

 ̂ sa plateasca toate contribuţiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si 
sa retina si sa vireze contribuţiile si impozitele datorate de salariaţi, in 
condiţiile legii;

 ̂ sa infiinteze registrul general de evidenta a salariaţilor si sa opereze 
înregistrările prevăzute de lege;

s  sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat 
a solicitantului;

s  sa asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 

Art.13. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: 

s  sa stabileasca organizarea si funcţionarea unitatii;

 ̂ sa stabileasca atributiile corespunzătoare fiecărui salariat, in condiţiile legii; 

s  sa emită dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii

s  sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
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s  sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sancţiunile 
corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si 
regulamentului intern;

s  sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de 
evaluare a realizarii acestora.

2. TIMPUL DE MUNCA

Art.14. Timpul de munca in unitatile sanitare este reglementat de Ordinul 
Ministerului Sanatatii Publice nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind 
timpul de munca in unitati sanitare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.15. Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează 
munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile 
sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv 
de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.

Art.16.(1) Pentru salariaţii angajaţi cu norma intreaga, durata normala a timpului 
de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.

(2) 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.

(3)In funcţie de specificul muncii prestate, se poate opta si pentru o repartizare 
inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca 
de 40 de ore pe saptamana.

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

(5)Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare,
poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de
muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu
depăşească 48 de ore pe săptămână.

(6) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 
de zile calendaristice după efectuarea acesteia.



SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAŞ
localitatea Căpâlnaş, nr.245, -judeţul Arad, telefon/fax: 0257/443555

Standarde de control intern/managerial

Anexa nr. 2 - Regulamentul Intern al Spitalului de 
Psihiatrie Căpâlnaş

Ediţia: I

%
Revizia: 1

Art.17. Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de 
muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a 
celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de 
muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Art.18. Prin acest regulament intern, se stabileste următorul program de lucru :

a. Serviciile aferente compartimentelor conduse de Directorul medical 

Personalul de specialitate din:

s  Secţia de psihiatrie Cronici cu un total 75 paturi
1. Medicii care lucreaza la Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş in cadrul secţiei 

asigura activitatea in cadrul timpului de munca de 7 ore in medie pe zi . 
Medicii lucreaza de la ora 7.00 la ora 14.00.

2. Asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum şi personalul 
sanitar mediu, încadraţi în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, au 
program de 8 ore zilnic, în program continuu sau divizat, în acelaşi loc de 
muncă sau în locuri de muncă diferite.

în raport cu necesităţile asigurării continuităţii activităţii medicale, asistenţii 
medicali vor lucra în ture de 8 ore cu 16 ore libere sau 12 ore cu 24 de ore libere.

3. Personalul auxiliar sanitar, respectiv infirmierele si îngrijitoarele lucreaza in 
ture de 8 ore cu 16 ore libere sau 12 ore cu 24 de ore libere.

4. Registratorul medical si asistentul responsabil farmacie lucreaza zilnic de la 
ora 7.00 la ora 15.00.

Prin graficele lunare de activitate întocmite anticipat pentru o lună, pe locuri 
de muncă, se stabileşte:

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

b) rotaţia pe ture a personalului;

c) intervalul legal dintre două zile consecutive de lucru.
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Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de şeful de 
compartiment, se aprobă de conducerea unităţii şi se afişează la loc vizibil sau 
accesibil pentru tot personalul.

Unitatea nu are o linie de garda si nu se efectueaza contravizite .

 ̂ Compartimentul paraclinic medico-sanitar :

1. Psihologul din cadrul compartimentului lucreaza de la ora 7.00 la ora 14.00.

b. Serviciile aferente compartimentelor conduse de Directorul financiar- 
contabil :

Personalul de specialitate din: 

s  Compartimentul RUNOS:

Personalul încadrat in cadrul Compartimentului RUNOS lucreaza 8 ore zilnic de la 
ora 8 la ora 16.00.

s  Compartimentul financiar-contabilitate:

Personalul din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate lucreaza 8 ore zilnic 
de la ora ora 8 la ora 16.00.

s  Birou achiziţii publice-administrativ magazine şi Compartiment 
Tehnic:

Personalul din cadrul Biroului achiziţii publice-administrativ lucreaza după cum 
urmează:

- Magazinerul : 8 ore zilnic de la ora 7.00 la ora 15.00
- Şef birou , referent de specialitate : 8 ore zilnic de la ora 8 la ora

16.00
 ̂ Compartiment Tehnic

- Inspector de specilitate: 8 ore zilnic de la ora 8 la ora 16.00 .

 ̂ Aparat funcţional / Muncitori:
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Personalul din cadrul Aparatului Funcţional alcătuit din muncitori calificaţi şi 
necalificaţi care deservesc activitatea de spălătorie, întreţinere clădiri şi curte 
lucrează cu un program de 8 ore zilnic de la ora 7.00 la ora 15.00.
Personalul care deserveşte Blocul alimentar îşi dsfăşoară activitatea în două ture, 
după cu urmează:
- tura I între orele 7.00- 15.00,
- tura II între orele 13.00- 21.00.

Art.19. Alte menţiuni referitoare la timpul de munca :

(1)Evidenta prezentei la program se tine prin condici de prezenta in care 
personalul este obligat sa semneze zilnic. Nesemnarea zilnica si la timp a 
condicilor de prezenta constituie o incalcare a normalor de disciplina a muncii si 
se sanctioneaza conform legislaţiei in vigoare.

(2)Evidenta orelor efectuate peste program se tine separat pe locuri de munca si 
se depune la serviciul resurse umane.

(3)Se considera munca prestata in timpul nopţii, munca prestata in intervalul
22,00 - 6,00 cu posibilitatea abaterii o ora in plus sau in minus, fata de aceste 
limite, in cazuri excepţionale.

3. PAUZA DE MASA SI REPAUSUL ZILNIC

Art.20. In cazurile in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 
ore, salariaţii au dreptul la pauza de masa si la alte pauze, in condiţiile stabilite 
prin contractul colectiv de munca aplicabil si prin prezentul regulament de ordine 
interioara.

Art.21. Pauzele, cu excepţia dispoziţiilor contrare din contractul colectiv de 
munca aplicabil si din regulamentul intern, nu se vor include in durata zilnica 
normala a timpului de munca.

Art.22.(1) Salariaţii au dreptul intre doua zile de munca la un repaus care nu 
poate fi mai mic de 12 ore consecutive.

(2)Prin excepţie, in cazul muncii in schimburi, acest repaus nu poate fi mai 
mic de 8 ore intre schimburi.

(3) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta 
şi duminica.

13y 1
. ' DE _>|
[o  Vs\v"^nu' ; c

1 ctftoate.



SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAŞ
localitatea Căpâlnaş, nr.245, iudetul Arad, telefon/fax: 0257/443555

Standarde de control intern/managerial

Anexa nr. 2 - Regulamentul Intern al Spitalului de 
Psihiatrie Căpâlnaş

Ediţia: I

y
Revizia: 1

Art. 23. Munca in schimburi reprezintă orice mod de organizare a programului de 
lucru, potrivit caruia salariaţii se succed unul pe altul la acelaşi post de munca, 
potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, si care poate fi de tip 
continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea realizarii unei 
activitati in intervale orare diferite in raport cu o perioada zilnica sau 
saptamanala, stabilita prin contractul individual de munca. Salariat in schimburi 
reprezintă orice salariat al cărui program de lucru se inscrie in cadrul programului 
de munca in schimburi.

4. DREPTUL LA SALARIZARE PENTRU MUNCA DEPUSA

Art.24. Salariul reprezintă contraprestatia muncii depuse de salariat in baza 
contractului individual de munca. Pentru munca prestata in baza contractului 
individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani. La 
stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de 
sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenţa naţionala, 
rasa, culoare, etnie, religie, opţiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau 
responsabilitate familiala, apartenenţa ori activitate sindicala.

Art.25. Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizaţiile, sporurile, precum si alte 
drepturi/ adaosuri si sunt cele prevăzute in Legea- cadru nr.153/ 2017, privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Art.26. Munca prestata in vederea asigurarii continuitatii activitatii, in zilele de 
repaus saptamanal, de sărbători legale si in celelalte zile in care, in conformitate 
cu reglementările in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, 
se plăteşte cu un spor de 100 % din salariul de baza al funcţiei îndeplinite.
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5. CRITERII SI PROCEDURI DE EVALUARE PROFESIONALA A 
SALARIAŢILOR

Art.27. Evaluarea performantelor profesionale individuale se face in conformitate 
cu Ordinul MS nr. 1229/2011 si are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii 
personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare 
stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv.

Art.28. Procedura de evaluare a performantelor profesionale se aplica fiecărui 
angajat, in raport cu cerinţele postului. Activitatea profesionala se apreciaza 
anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale.

Art.29. Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie a anului 
pentru care se face evaluarea. Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 31 
ianuarie a anului următor perioadei evaluate.

Art.30. Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale nu se 
aplica in urmatoarele situatii:
a) persoanelor angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face dupa 
expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant;
b) angajaţilor al căror contract individual de munca este suspendat, potrivit legii, 
pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activitatii;
c) angajaţilor promovaţi intr-o alta funcţie de execuţie sau intr-o funcţie de 
conducere, precum si celor angajaţi din afara unitatii, pentru care momentul de 
evaluare se stabileste de conducerea fiecărei institutii publice;
d) angajaţilor aflaţi in concediu plătit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la
2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluării 
activitatii;
e) angajaţilor care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind in concediu 
medical sau in concediu fara plata, acordat potrivit legii, pentru care momentul 
evaluarii se stabileste de conducerea fiecărei institutii publice.

Art.31. Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza de către 
evaluator. Are calitatea de evaluator:
a) persoana care conduce sau coordoneaza compartimentul in cadrul caruia isi 
desfasoara activitatea persoana cu funcţie de execuţie evaluata;
b) persoana de conducere ierarhic superioara potrivit structurii organizatorice a 
unitatii sanitare publice, pentru persoanele de conducere.

T3 \> \C /
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Art.32. Calificativul acordat in baza fisei de evaluare a performantelor 
profesionale individuale se aproba de managerul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş.

Art.33. Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum 
urmeaza:
a) intre 1,00 si 2,00 - nesatisfacator;
b) intre 2,01 si 3,50 - satisfacator;
c) intre 3,51 si 4,50 - bine;
d) intre 4,51 si 5,00 - foarte bine.

Art.34. Notarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale 
se face cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de indeplinire a respectivului 
criteriu.

Art.35. Pentru a obţine nota corespunzătoare gradului de indeplinire a criteriilor 
de evaluare se face media aritmetica a notelor acordate pentru îndeplinirea 
fiecărui criteriu de performanta.

Art.36. Pentru funcţiile de conducere, nota finala a evaluarii este media 
aritmetica a notelor obtinute la criteriile de evaluare: cunostinte si experienţa 
profesionala si promptitudine si operativitate in realizarea atribuţiilor de serviciu 
prevăzute in fisa postului. Semnificaţia notelor este urmatoarea: nota 1 - nivel 
minim si nota 5 - nivel maxim.

Art.37. Contestatiile in legătură cu evaluarea performantei profesionale 
individuale se depun in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluarii la 
compartimentul de resurse umane. Acestea se analizeaza de conducătorul ierarhic 
imediat superior, impreuna cu liderul sindicatului reprezentativ sau, dupa caz, cu 
reprezentantul salariaţilor, din Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş. Rezultatul 
contestatiilor se comunica in termen de 5 zile de la depunerea acestora.

Art.38. In procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale se vor 
lua in considerare urmatoarele criterii de evaluare:

I. Pentru funcţiile de execuţie:
1. Cunostinte si experienţa profesionala
2. Promptitudine si operativitate in realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute in 
fisa postului
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3. Calitatea lucrărilor executate si a activitatilor desfasurate
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort 
suplimentar, perseverenta, obiectivitate, disciplina
5. Intensitatea implicării in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu 
încadrarea in normativele de consum
6. Adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate
7. Condiţii de munca

II. Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza, suplimentar, si urmatoarele 
criterii de evaluare:
1. Cunostinte despre scopul, obiectivele si rolul compartimentului in ansamblul 
unitatii
2. Capacitatea de a lua decizii optime si asumarea răspunderii in legătură cu 
acestea
3. Capacitatea de organizare si de coordonare a activitatii compartimentului
4. Capacitatea de a crea in compartimentul condus un climat stimulativ, 
neconflictual si de buna colaborare cu alte compartimente

6. CONCEDIUL DE ODIHNA

Art.39. Programarea concediilor de odihna se face de către conducerea 
sectiei/compartimentelor /birourilor la inceputul anului, astfel incat sa asigure atat 
bunul mers al activitatii, cat si interesele salariaţilor si cu aprobarea conducerii 
Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş.

Art.40. Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile 
lucratoare. Aceasta se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea 
legii si a contractului colectiv de muncă aplicabil, si se acorda proporţional cu 
activitatea prestata intr-un an calendaristic.

Art.41. Sărbătorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere plătite 
stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata 
concediului de odihna anual.

Art.42. (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
(2) în cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, 

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

Art.43. Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa 
numai in cazul încetării contractului individual de munca.

Art.44.(1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari 
colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, 
dupa caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu 
consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face 
pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul următor.

(2)Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu 
pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. Prin 
programare individuala se poate stabili data efectuării concediului sau, dupa caz, 
perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu 
poate fi mai mare de 3 luni. In cadrul perioadelor de concediu stabilite salariatul 
poate solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării 
acestuia.

(3)In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul 
este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze 
intr-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucratoare de concediu neîntrerupt.

Art.45. Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in 
perioada in care a fost programat, cu excepţia situatiilor expres prevăzute de lege 
sau atunci cand, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

Art.46. (l)Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o 
indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mica decât salariul de baza, 
indemnizaţiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada 
respectiva, prevăzute in contractul individual de munca.

(2)Indemnizatia de concediu de odihna reprezintă media zilnica a 
drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat 
concediul, multiplicata cu numărul de zile de concediu.

(3)Indemnizatia de concediu de odihna se plăteşte de către angajator cu cel 
puţin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.
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Art.47. Concediul de odihna poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru 
motive obiective. Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in 
caz de forţa majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului 
la locul de munca. In acest caz angajatorul are obligaţia de a suporta toate 
cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de 
munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a 
întreruperii concediului de odihna.

Art.48. In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile 
libere plătite, care nu se includ in durata concediului de odihna. Evenimentele 
familiale deosebite si numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege si prin 
contractul colectiv de munca aplicabil .

Art.49. Pentru rezolvarea unor situatii personale salariaţii au dreptul la concedii 
fara plata. Durata concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de 
munca aplicabil .

7. CONCEDII PENTRU FORMARE PROFESIONALA

Art.50. Salariaţii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare 
profesionala, care se pot acorda cu sau fara plata.

Art.51. Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea 
salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din 
initiativa sa. Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca 
absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.

Art.52. Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie 
inaintata angajatorului cu cel puţin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie 
sa precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si 
durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala.

Art.53. Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate 
realiza si fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor 
de absolvire a unor forme de invatamant sau pentru susţinerea examenelor de 
promovare in anul următor in cadrul institutiilor de invatamant superior.



SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAŞ
localitatea Căpâlnaş, nr.245, judeţul Arad, telefon/fax: 0257/443555

Standarde de control intern/managerial

Anexa nr. 2 - Regulamentul Intern al Spitalului de 
Psihiatrie Căpâlnaş

Ediţia: I

Revizia: 1

Art.54. In cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligaţia de a asigura pe 
cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala in condiţiile 
prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare
profesionala, plătit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de
ore.

Art.55. Perioada in care salariatul beneficiaza de concediul plătit se stabileste de 
comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare
profesionala va fi înaintata angajatorului in condiţiile prevăzute la art. 156 alin.
(1) din Codul muncii.

Art.56. Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din 
durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca 
efectiva in ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.

8. RASPUNDEREA DISCIPLINARA

Art.57. Salariaţii au datoria de a respecta ordinea si disciplina in munca, de a 
indeplini toate sarcinile de serviciu ce le revin potrivit legii, a contractului 
individual de munca, a obligaţiilor din prezentul Regulament intern, a fisei 
postului precum si a dispoziţiilor conducerii Spitalului privind desfasurarea 
activitatii in unitate.

Art.58. (1) Abaterea disciplinara este o fapta in legătură cu munca si care consta 
intr-o acţiune sau inacţiune savarsita cu vinovăţie de către salariat, prin care 
acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de 
munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispoziţiile legale ale 
conducătorilor ierarhici.

(2) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care 
salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

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

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

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

e)desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(3)Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, 
dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. 
Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în 
formă scrisă.

(4) Constituie abateri disciplinare, fara a se limita la acestea :
-neefectuarea la timp a sarcinilor de serviciu,
-neindeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor din fisa postului, 
-neinformarea şefului ierarhic superior de problemele ivite în legătură cu serviciul, 
-nerespectarea secretului profesional,
-nerespectarea confidenţialităţii datelor personale ale angajaţilor/ pacienţilor, 
-neprezentarea la serviciu/tura la ora prevăzută in program precum si parasirea 
locului de munca inainte de sosirea schimbului ;
-fapte care au produs sau puteau produce o perturbare grava a activitatii 
spitalului, pierderea unor contracte, producerea unor accidente, evenimente 
deosebite
-sustragerea, sub orice forma, de bunuri apartinand spitalului,
-lipsa nemotivata de la serviciu peste 5 zile lucratoare consecutive,
-in cazul exploatarii economice, sexuale sau de alta natura a pacientului psihic, 

sau aplicarea de tratamente vatamatoare si degradante asupra acestuia , in caz 
de agresare a bolnavilor si/sau prezenta si folosirea obiectelor contondente, 
ascutite sau periculoase de orice natura,
-in caz de distrugerea bunurilor spitalului ,
-in caz de refuz nejustificat de executare a dispoziţiilor date de şefii ierarhici, 

daca prin aceasta s-a produs o perturbare importanta a activitatii, pierderi 
materiale sau daca s-au pus in pericol valori materiale si viata unor persoane,
- in caz de părăsire nejustificata a locului de munca,
-nerespectarea programului de lucru;
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-nesemnarea zilnică a condicii de prezenţă cu specificarea orei de început şi de 
sfârşit a programului;
-părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru, fără acordul şefului 
ierarhic superior;
-introducerea sau consumul de băuturi alcoolice în interiorul instituţiei în timpul 
sau în afara orelor de program, dar în incinta instituţiei;
-prezentarea la locul de muncă sub influenţa băuturilor acoolice, a stupefiantelor 
sau a substanţelor psihotrope;
-scoaterea din instituţie, fără înştiinţarea şefului ierarhic, a bunurilor materiale, 
documentelor a altor acte care au legătură cu desfăşurarea activităţii;
-săvârşirea de acte de violenţă fizică sau verbală în timpul serviciului şi/sau în 
incinta instituţiei;
-săvârşirea în mod repetat de abateri disciplinare, încă nesancţionate, dar pentru 
care nu a intervenit prescripţia şi consemnate de şeful ierarhic superior într-un 
referat înregistrat la secretariatul instituţiei;

-refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile de serviciu şi cele dispuse de 
conducătorul ierarhic, în condiţiile legii;
-atitudinea ireverenţioasă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de 
conducere, colegi sau orice altă persoană cu care intră în relaţii;

-manifestări care aduc atingere prestigiului spitalului,
-întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
-manifestări care aduc atingere demnităţii sau probităţii profesionale; 
-neinformarea angajatorului cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară 
în termenul prevăzut de lege.

Art.59. Angajatorul stabileste sancţiunea disciplinara aplicabila in raport cu 
gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere 
urmatoarele:

a) împrejurările in care fapta a fost savarsita;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Art.60. Sub sancţiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu excepţia 
avertismentului scris, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetări 
disciplinare prealabile.
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Art.61. Procedura cercetării disciplinare prealabile este urmatoarea :
(1) Incidentele/evenimentele neplăcute, cu consecinţe asupra activităţii sau 
persoanelor, sunt aduse la cunoştinţa conducerii, în scris, de către şeful de 
secţie/compartiment, acesta făcând şi propuneri de sancţionare a angajaţilor 
consideraţi vinovaţi .
(2) Odata cu luarea la cunostinta de către angajator de savarsirea unei fapte ce 
ar putea fi considerata abatere disciplinara, acesta emite decizia de cercetare 
disciplinara.
(3) Decizia de cercetare disciplinara prealabila trebuie sa descrie acţiunea si 
inacţiunea cercetata, data producerii acesteia, prevederile avute in vedere ca fiind 
incalcate, cine a făcut sesizarea, data si ora la care are loc prima audiere din 
partea comisiei de cercetare disciplinara prealabila.
(4) Audierea trebuie consemnata in scris sub sancţiunea nulitatii.
(5) Decizia de cercetare disciplinara prealabila, impreuna cu copia de pe actul de 
sesizare a faptei se comunica celui cercetat cu semnătură de primire. In cazul in 
care salariatul refuza primirea, aceasta va fi trimisa prin scrisoare recomandata la 
domiciliul sau reşedinţa acestuia.
(6) La prima audiere sunt convocaţi toti salariaţii care erau prezenţi, sau ar fi 

trebuit sa fie prezenţi in locul si la data la care a avut loc fapta.
(7) Dupa prima audiere, comisia de cercetare prealabila comunica concluziile 

celor audiaţi.
(8) Daca se considera ca exista o abatere disciplinara, comisia de cercetare 
disciplinara prealabila comunica celui acuzat acuzaţia care i se aduce, copii de pe 
actele comisiei care stau la baza acuzaţiei si i se acorda un termen de doua zile 
lucratoare pentru a-si formula, intr-o nota explicativa, apararea in scris si pentru 
a prezenta noi probe in apararea sa, inclusiv martori.
(9) Dupa primirea notei explicative, comisia de cercetare disciplinara prealabila da 
curs apararilor salariatului, formulate in scris sau exprimate oral in fata comisiei.
(10) Dupa cercetarea apararilor salariatului, comisia disciplinara propune sau nu o 
sancţiune disciplinara.
(11) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in vederea desfasurarii 

cercetării disciplinare prealabile, fara un motiv obiectiv, da dreptul angajatorului 
sa dispună sancţionarea, fara realizarea cercetării disciplinare prealabile.
(12) In cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul sa formuleze 
si sa susţină toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa 
realizeze cercetarea, toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, 
precum si dreptul sa fie asistat ori reprezentat, la cererea sa, de către un 
reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
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(13)Sanctiunile disciplinare se aplica potrivit legii.
(14)Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisa in 
forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunostinta 
despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data 
savarsirii faptei. Sub sancţiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod 
obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, 

contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au 
fost incalcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in 
timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost 
efectuata cercetarea;

d) temeiul de drept in baza caruia sancţiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sancţiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sancţiunea poate fi contestata.

(15) Decizia de sancţionare se comunica personal salariatului in cel mult 5 zile de 
la data emiterii ei si produce efecte de la data comunicării. Comunicarea se preda 
personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin 
scrisoare recomandata, la domiciliul sau reşedinţa comunicata de acesta.
(16) Decizia de sancţionare poate fi contestata de salariat la instantele 
judecătoreşti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data 
comunicării.

Art.62. Reglementări speciale aferente profesiilor :
(1)Medicii răspund disciplinar pentru nerespectarea legilor şi reglementărilor 
profesiei medicale potrivit prevederilor din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Asistenţii medicali răspund disciplinar pentru încalcarea normelor de exercitare 
a profesiei potrivit prevederilor din OUG nr. 144 din 28/10.2008 privind 
exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti , Moaşelor si 
Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare.
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9. REGULI PRIVIND PROTECŢIA. IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA IN 
CADRUL SPITALULUI

Art.63. Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş are obligaţia de a respecta regulile privind 
protectia, igiena si securitatea in munca si de a lua toate masurile necesare 
pentru protejarea vieţii si sanatatii angajaţilor conform prevederilor Legii nr. 
319/2006, cu modificările si completările ulterioare .

Art.64. Obligaţiile salariaţilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu pot 
aduce atingere responsabilitatii spitalului. Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş va lua 
masurile necesare pentru a asigura securitatea si sanatatea salariaţilor in toate 
aspectele legate de munca, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor 
profesionale, de informare si pregătire, precum si punerea in aplicare a organizarii 
protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia.

Art.65. (1) Supravegherea sanatatii - Masurile prin care se asigura
supravegherea corespunzătoare a sanatatii lucratorilor in funcţie de riscurile 
privind securitatea si sanatatea in munca se stabilesc potrivit reglementarilor 
legale.
(2)Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medici de medicina a 
muncii.

Art.66. Grupuri de angajaţi sensibile la riscuri specifice, cum ar fi: femeile 
gravide, lehuzele sau femeile care alapteaza, tinerii, precum si persoanele cu 
dizabilitati, trebuie protejate împotriva pericolelor care le afecteaza in mod 
specific.

Art.67. Masuri de protectie sociala reglementate de OUG nr. 96/2003 :
(1)Salariatele gravide, lăuze sau care alapteaza au obligaţia de a se prezenta la 
medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste 
starea.
(2)In cazul in care salariatele nu se prezintă la medicul de familie si nu 

informeaza in scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de 
obligaţiile sale.
(3)In termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat in 

scris de către o salariata ca se afla in una dintre urmatoarele situatii: gravida, 
lauza sau alapteaza, acesta are obligaţia sa instiinteze medicul de medicina 
muncii, precum si inspectoratul teritorial de munca pe a cărui raza isi desfasoara 
activitatea.
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(4) Angajatorul are obligaţia sa păstreze confidenţialitatea asupra stării de 
graviditate a salariatei si nu va anunţa alti angajaţi decât cu acordul scris al 
acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cand starea 
de graviditate nu este vizibila.
(5) In cazul in care o salariata desfasoara la locul de munca o activitate care 
prezintă riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra 
sarcinii si alaptarii, angajatorul este obligat sa ii modifice in mod corespunzător 
condiţiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa o repartizeze la alt 
loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, conform 
recomandării medicului de medicina munciisau a medicului de familie, cu 
menţinerea veniturilor salariale.
(6) In cazul in care angajatorul, din motive justificate nu le poate modifica locul 
de munca salariatele au dreptul la concediu de risc maternal.
(7) Pentru protectia sanatatii lor si a copilului lor, dupa naştere, salariatele au 
obligaţia de a efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal.
(8) Salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, au dreptul la doua 
pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana la implinirea vârstei de un an a 
copilului. In aceste pauze se include si timpul necesar deplasarii dus-intors de la 
locul in care se gaseste copilul.
(9) La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi înlocuite cu reducerea 
duratei normale a timpului sau de munca cu doua ore zilnic.
(10) Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru 
alaptare, se includ in timpul de munca si nu diminueaza veniturile salariale si sunt 
suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.
(11) Salariata gravida, care a născut recent si care alapteaza nu poate fi obligata 
sa desfasoare munca de noapte.
(12) In cazul in care sanatatea acestor salariate este afectata de munca de 
noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, sa o 
transfere la un loc de munca de zi, cu menţinerea salariului de baza brut lunar.
(13) Solicitarea salariatei se insoteste de un document medical care mentioneaza 
perioada in care sanatatea acesteia este afectata de munca de noapte.

Art.68. Organizarea activitatilor de prevenire si protectie

(1)Organizarea activitatilor de prevenire si protectie se face cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca.
(2)In vederea asigurarii condiţiilor de securitate si sanatate in munca si pentru 
prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorul va avea în 
vedere obl igaţiile generale existente în sarcina sa potrivit legii mai st*s indicate,
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obligaţiile specifice acordării primului ajutor, stingerii incendiilor, evacuării 
lucrătorilor, pericolului grav şi imminent, dar şi următoarele obligaţii care vin în 
completarea celor generale :

a), sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si execuţie a construcţiilor, a 
echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, 
soluţii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in 
munca, prin a căror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de 
accidentare si de îmbolnăvire profesionala a lucratorilor;
b). sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, 
sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa 
il aplice corespunzător condiţiilor de munca specifice unitatii;
c). sa obtina autorizatia de funcţionare din punctul de vedere al securitatii si 
sanatatii in munca, inainte de începerea oricărei activitati, conform prevederilor 
legale;
d). sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si răspunderile ce 
le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzător funcţiilor 
exercitate;
e). sa elaboreze instrucţiuni proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea 
si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama 
de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea 
lor;
f). sa asigure si sa controleze cunoaşterea si aplicarea de către toti lucratorii a 
masurilor prevăzute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a 
prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii 
desemnaţi, prin propria competenta sau prin servicii externe;
g). sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informării si instruirii 
lucratorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si 
sanatatea in munca;
h). sa asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajarii in munca, asupra 
riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra 
masurilor de prevenire si de protectie necesare;
i). sa ia masuri pentru autorizarea exercitării meseriilor si a profesiilor prevăzute 
de legislaţia specifica;
j). sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a 
testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza 
sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul 
psihologic periodic, ulterior angajarii;
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k). sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevăzute la art. 7 alin. (4) 
lit. e) din Legea nr. 319/2006;
I). sa asigure funcţionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de 
protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalaţiilor de captare, 
reţinere si neutralizare a substanţelor nocive degajate in desfasurarea proceselor 
tehnologice;
m). sa prezinte documentele si sa dea relaţiile solicitate de inspectorii de munca 
in timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor; 
n). sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul 
vizitelor de control si al cercetării evenimentelor;
o). sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa 
participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;
P)- sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal
sau colectiv, in afara de cazurile in care menţinerea acestei stări ar genera alte
accidente ori ar periclita viata accidentaţilor si a altor persoane;
q)- sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor;
r). sa asigure echipamente individuale de protectie;
s). sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul 
degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie.

(3) Activitatile de prevenire si protectie din cadrul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş 
sunt urmatoarele:
1. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a 
sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de 
munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de 
lucru;
2. elaborarea, indeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si 
protectie;
3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea 
reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de 
particularitatile activitatilor si ale institutiei, precum si ale locurilor de 
munca/posturilor de lucru, si difuzarea acestora in intreprindere si/sau unitate 
numai dupa ce au fost aprobate de către angajator;
4. propunerea atribuţiilor si răspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in 
munca, ce revin lucratorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se 
consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
5. verificarea insusirii si aplicarii de către toti lucratorii a masurilor prevăzute in 
planul de prevenire si protectie, a instrucţiunilor proprii, precum si a atribuţiilor si
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responsabilităţilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite 
prin fisa postului;
6 . întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare si 
instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a 
periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instrucţiunile 
proprii, asigurarea informării si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si 
sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarii de către lucratori a 
informaţiilor primite;
8 . elaborarea programului de instruire-testare la nivelul institutiei;
9. asigurarea intocmirii planului de acţiune in caz de pericol grav si iminent si 
asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
10. evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
11. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in 
munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform 
prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru 
semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
12. evidenta meseriilor si a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica, pentru 
care este necesara autorizarea exercitării lor;
13. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
14. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina 
muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
15. monitorizarea funcţionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii 
de masura si control, precum si a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalatii 
pentru controlul noxelor in mediul de munca;
16. verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, 
semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranţa;
17. efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a 
angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru 
remedierea acestora;
18. evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificările periodice si, 
daca este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de munca sa fie 
efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea 
Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate 
pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca;
19. identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru 
posturile de lucru din întreprindere si întocmirea necesarului de dotare a 
lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii 
Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate
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pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protectie la 
locul de munca;
20 . urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor 
individuale de protectie si a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in 
celelalte situatii prevăzute de Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006;
21. participarea la cercetarea evenimentelor;
22. întocmirea evidentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177 din 
Metodologia din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si 
sanatatii in munca nr. 319/2006;
23. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din 
intreprindere si/sau unitate;
24. urmarirea realizarii masurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu 
prilejul vizitelor de control si al cercetării evenimentelor;
25. colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentanţii lucratorilor, serviciile externe 
de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonării 
masurilor de prevenire si protectie;
26. colaborarea cu lucratorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale 
altor angajatori, in situatia in care mai mulţi angajatori isi desfasoara activitatea 
in acelaşi loc de munca;
27. urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si 
prevenire si a planului de evacuare;
28. propunerea de sancţiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul îndeplinirii 
obligaţiilor si atribuţiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
29. propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea 
contractelor de prestări de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu 
angajatori străini;
30. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor 
activitati.
31. evidenta echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmarirea ca 
verificările si/sau incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie 
efectuate la timp si de către persoane competente ori alte activitati necesare, 
potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime 
pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expuşi 
unui potential risc datorat atmosferelor explozive;
32. alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la 
locul de munca.
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1 0 .ACCESUL IN UNITATE

Art.69. Accesul in Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş se realizeaza astfel :
a) pe baza de legitimatie, pentru personalul propriu;
b) pentru personalul din afara unitatii venit in interes de serviciu, pe baza 

buletinului de identitate sau a legitimaţiei de serviciu;
c) pentru studenti, pe baza legitimaţiei de student;
d) pentru vizitatorii bolnavilor, in cadrul unui program bine stabilit, iar in

afara programului prevăzut pentru vizitarea acestora, pe baza biletului de liber 
acces, eliberat de medicul curant;

e) pentru reprezentanţii presei, numai cu acordul Managerului care va 
nominaliza in mod explicit locurile in care se poate filma sau persoanele carora li 
se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacienţilor la intimitate. Pentru 
aceasta, anterior, reprezentaţii mass-media vor face demersuri scrise sau verbale 
in vederea obţinerii acordului de principiu.

Art.70. Se va proceda la consemnarea actelor de identitate puse la dispoziţie de 
către vizitatori intr-un registru special intocmit in acest scop. Se va consemna 
deopotrivă numărul de înmatriculare a autoturismului cu care se realizeaza 
deplasarea si scopul vizitei (Ex: vizitarea bolnavilor, scopuri administrative etc.)

Art.71. (l)Programul de vizita al bolnavilor este intre orele 15 - 20.00 de luni 
pana vineri, iar sambata si duminica intre orele 10.00 - 20.00.
(2)Vizitatorii vor fi trecuti intr-un caiet special aflat pe fiecare secţie.
(3)Vizitele se vor desfasura in sala de mese sub supravegherea unui infirmier.

Art.72. Pacienţii, apartinatorii sau alte persoane aflate temporar in incinta 
spitalului nu au acces in locurile cu acces limitat sau restrictionat care sunt 
semnalizate ca atare .

Art.73. In timpul programului de lucru, ieşirea din incinta Spitalului de Psihiatrie 
Căpâlnaş se poate face:

a) pe baza unui bilet de voie semnat de conducerea unitatii/superiorul 
ierarhic in cazul unor probleme cu caracter personal;

b) pe baza unui ordin de deplasare in cazul unor probleme de serviciu.
c) angajaţii unitatii care solicita bilete de voie vor incunostinta conducerea 

despre aceste aspecte cu cel puţin 1 zi inainte de absenta lor, excepţie facand 
situatiile neprevăzute in care absenta nu se datoreaza culpei angajatului.
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Art.74. Biletele de voie se vor centraliza de către agentul de paza al unitatii care, 
la finele turei, va avea obligaţia de a le inainta Biroului Financiar-Contabilitate in 
vederea centralizării acestora. Se va tine evidenta lor pentru acordarea 
drepturilor salariale lunare ce le revin angajaţilor.

11. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI 
AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE INCALCARE A DEMNITĂŢII:

Art.75. In cadrul relaţiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de 
tratament fata de toti salariaţii si angajatorii.

Art.76. Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe 
criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenţa 
naţionala, rasa, culoare, etnie, religie, opţiune politica, origine sociala, handicap, 
situatie sau responsabilitate familiala, apartenenţa ori activitate sindicala, este 
interzisa.

Art.77. Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, 
restrictie sau preferinţa, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile 
prevăzute mai sus, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori 
inlaturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute in 
legislaţia muncii.

Art.78. Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod 
aparent pe alte criterii decât cele mentionate anterior, dar care produc efectele 
unei discriminări directe.

Art.79. Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de condiţii de munca 
adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala de securitate si sanatate in 
munca, precum si de respectarea demnitatii si constiintei sale, fara nici o 
discriminare.

Art.80. Tuturor salariaţilor care presteaza o munca le sunt recunoscute drepturile 
la plata egale, dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu 
caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale.
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Art.81. Orice salariat are dreptul la sanatate, îngrijire medicala, securitate sociala 
si la servicii medicale. Orice salariat are dreptul la educaţie si pregătire 
profesionala.

Art.82. Orice salariat are drepturi in ceea ce priveşte condiţiile de încadrare in 
munca, criteriile si condiţiile de recrutare si selectare, criteriile pentru realizarea 
promovării, accesul la toate formele si nivelurile de orientare profesionala, de 
formare profesionala si de perfecţionare profesionala.

12. PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR 
INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

Art.83. (1) Salariaţii au dreptul sa adreseze conducerii Angajatorului, in scris, 
petitii individuale, in legătură cu problemele proprii aparute la locul de munca si 
in activitatea desfasurata.
(2) Prin petitie se intelege orice cerere sau reclamatie individuala pe care un
salariat o adreseaza conducerii Angajatorului in condiţiile legii si ale
regulamentului intern.
(3) Petitiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmând a fi clasate.

Art.84. Cererile sau reclamatiile se adreseaza reprezentantului legal al
Angajatorului si se inregistreaza in evidentele angajatorului .

Art.85. (1) In cazul in care problemele sesizate in cerere sau in reclamatie 
necesita o cercetare mai amanuntita, reprezentantul legal al Angajatorului 
numeşte o persoana sau o comisie care sa verifice realitatea lor.
(2) In urma verificării Angajatorului, persoana sau comisia numita întocmeşte un 

referat cu constatari, concluzii si propuneri si il supune aprobarii reprezentantului 
legal al Angajatorului.

Art.86. (1) Reprezentantul legal al Angajatorului este obligat sa comunice 
salariatului răspunsul in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sau a 
reclamatiei.
(2)In situatia in care aspectele sesizate prin cerere sau reclamatie necesita o 
cercetare mai amanuntita, reprezentantul legal al Angajatorului poate prelungi 
termenul cu cel mult 15 zile.

Art.87. (1) In cazul in care un salariat adreseaza in aceeaşi perioada de timp
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doua sau mai multe petitii cu acelaşi obiect, acestea se vor conexa, salariatul 
urmând sa primeasca un singur răspuns.
(2) Daca dupa trimiterea răspunsului se primeşte o noua petitie cu acelaşi 

continut sau care priveşte aceeaşi problema, acestea se claseaza, facandu-se 
menţiune ca s-a verificat si i s-a dat deja un răspuns petiţionarului.

Art.88. Salariaţii si Angajatorul au obligaţia sa soluţioneze conflictele de munca 
prin buna înţelegere sau prin procedurile stabilite de dispoziţiile legale in vigoare. 
Procedura de soluţionare a conflictelor de munca este potrivit dispoziţiilor legale 
in materie .

IV. DISPOZIŢII FINALE

Art.89. Fumatul in incinta unitatii sanitare nu este permis .

Art.90. (1) Este interzisa publicitatea oricărui medicament pentru care nu exista 
o autorizatie de punere pe piaţa. Toate materialele promotionale ale unui produs 
destinate profesioniştilor din sectorul sanitar trebuie sa fie in concordanta cu 
rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agenţia Naţionala a 
Medicamentului si insotite de către acesta.
(2)Publicitatea unui medicament trebuie sa incurajeze folosirea raţionala a 
produsului, prezentandu-l in mod obiectiv, fara a-i exagera calitatile si fara sa 
inducă in eroare. Publicitatea trebuie sa fie onesta, adevarata si corecta. 
Publicitatea trebuie sa evite orice susţinere sau reprezentare in masura sa inducă 
in eroare consumatorul, chiar si prin omisiune, ambiguitate sau exagerare. 
Publicitatea destinata profesioniştilor din sectorul sanitar poate fi facuta atat 
pentru medicamentele fara prescripţie medicala, cat si cele cu prescripţie 
medicala. In cadrul spitalului, va exista un spaţiu destinat publicitatii pentru 
medicamente si el va fi prestabilit de către conducerea spitalului.

Art.91. Pe parcursul derulării activitatii, toate cadrele medico-sanitare vor adopta 
o conduita civilizata, politicoasa, neomitand formulele si saluturile de politete, 
atat fata de pacienţi cat si fata de insotitorii si vizitatorii acestora.

Art.92 Toti salariaţii spitalului precum si personalul ce deserveste paza si 
curatenia (care pot fi angajaţi ai unor firme de prestări de servicii), vor acţiona 
intr-un climat de linişte care sa asigure confort psihic pacienţilor, evitând pe cat 
posibil, orice disconfort fonic (prin ton ridicat, zgomote ale utilajelor si
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dispozitivelor cu care isi desfasoara activitate) cu preponderenta in perioadele 
destinate odihnei pacienţilor.

Art.93. Atat medicii cat si personalul cu pregătire medie si auxiliara, se vor 
comporta cu pacienţii si apartinatorii acestora intr-o maniera care sa excludă orice 
posibilitate de interpretare din partea acestora in sensul ca se doreşte sau se 
urmăreşte o remunerare a actului medical si de îngrijire, alta decât cea prevăzută 
de actele normative in vigoare, respectiv decât salariul obtinut pe statul de plata.

Art.94. Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru 
toti angajaţii spitalului. Acesta poate fi modificat sau completat, ori de cate ori 
necesitatile legale de organizare, funcţionare si disciplina muncii in unitate le cer.

Art.95. Personalul încadrat la nivelul unitatii sanitare va lua la cunostinta de 
continutul prezentului regulament prin grija şefilor de secţii/ compartimente, prin 
afişare la sediul unităţii, precum şi prin afişare pe pagina de internet a instituţiei.

Art.95. (1) Prezentul regulment se va completa cu totalitatea Notelor interne / 
Deciziilor / Dispoziţiilor / Procedurilor Interne , emise si/sau aprobate de către 
conducerea unitatii sanitare.
(2) In cazul in care acestea vor ajunge la un număr considerabil, urmeaza a se 
proceda la includerea lor in Regulament si adaptarea lui in consecinţa, .

(3) Regulamentul intern va putea fi modificat ori de cate ori apar acte normative 
noi privitoare la organizarea si disciplina muncii, precum si atubnci cand 
interesele Angajatorului o impun.

MANAGER 
ec. Hotăran Claudia


