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PREAMBUL

1. S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L. este o societate comercială cu capital privat,
integral românesc, denumită în continuare şi „societatea", care are ca obiect principal „Activităţi
de asistenţă medicală specializată’’ cod CAEN 8622, 8610 „ Activități de asistență
spitalicească’’, 8690 „ Alte activități referitoare la sănătatea umană”.
2. Sediul social este în localitatea Piatra Neamţ, str. Mihai Viteazu, nr. 56, Scara B, P, Judeţul
Neamţ.
3. S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L. este organizată şi funcţionează potrivit
organigramei aprobate de managerul societăţii.

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Obiectul și sfera de activitate:
Obiectul de activitate al prezentului Regulament Intern îl constituie principalele reglementări
care se aplică în unitate, referitoare la muncă, securitate și igiena muncii, disciplina muncii,
deontologia profesională, tuturor angajaților indiferent de durata contractului individual de muncă.
Prezentul Regulament a fost întocmit în conformitate cu actele normative în vigoare, respectiv:
Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, Legea nr. 168/1999, privind soluționarea conflictelor de muncă,
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Legea nr. 319/2006 privind securitatea și
sănătatea în muncă, H.G.R. nr.250/1992, privind concediile de odihnă și alte concedii ale salariaților
republicată, Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, O.M.S.P. nr. 961/2016 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, Legea
drepturilor pacientului nr. 46/2003; Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 386/2004 privind aprobarea
normelor de aplicarea Legii drepturilor pacientului nr. 46 / 2003; Ordonanța de urgență nr. 96/2003
privind protecția maternității la locul de muncă cu modificările și completările ulterioare;
Hotararea Guvernului nr.537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea
Ordonanței de urgent a Guvernului nr.96/ privind protecția maternității la locul de muncă, H.G. nr.
1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea prevederilor Legii securității și
sănătății în muncă nr. 319/2006, Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal, OMSF 245/2003
privind aprobarea categoriilor de personal și a locurilor de muncă pentru care durata zilnică a timpului
de muncă este mai mică de 8 ore , Legea nr. 202/2002 republicată privind egalitatea de șanse și de
tratament între femei și bărbați, republicată, O.U.G. nr. 96 / 2003 privind protecția maternității la
locurile de muncă, Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiilor de biochimist, biolog și chimist,
înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor si Chimiștilor în sistemul
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sanitar din Romania, Decizia nr. 3/2004 pentru aprobarea Statutului Ordinului Asistenților Medicali și
Moașelor din Romania, Legea nr. 25 / 2004 pentru aprobarea O.U.G. 96 privind protecția maternității
la locul de muncă, OMS 145 / 2015 pentru aprobarea componentei și atribuțiilor consiliului de etică
ce funcționează în cadrul spitalelor, Legea nr .307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legea
nr. 481 / 2004 republicată privind protecția civilă, O.U.G. nr. 148 / 2005 privind susținerea familiei
în vederea creșterii copilului, O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru
creșterea copiilor.
Drepturile, îndatoririle și responsabilitățile salariaților sunt stabilite în conformitate cu actele
normative în vigoare.
Regulamentul intern, denumit în continuare "Regulamentul" se aplică tuturor angajaților din unitate,
indiferent de durata contractului de muncă..
Prevederile prezentului Regulament se aplică și pentru personalul încadrat într-o altă unitate, care
efectuează stagii de pregătire profesională. Firmele care asigură diverse servicii în incinta unității au
obligația de a respecta Regulamentul în afara atribuțiilor și clauzelor prevăzute în contractele
încheiate între părți (curățenia unității, păstrarea liniștii și păstrarea integrității bunurilor cu care intră
în contact).
Art .2. Fișa postului
Atribuțiile și sarcinile concrete ale fiecărui salariat sunt prevăzute în fișa postului, anexată la
contractul individual de muncă; munca prestată de către salariat trebuie să corespundă pregătirii
acestuia, să nu contravină fișei postului.
Prin fișa postului nu se pot stabili atribuții sau sarcini care depășesc capacitatea, specialitatea și
felul muncii pentru care a fost angajat salariatul și nu se pot stabili atribuții sau sarcini care nu
pot fi îndeplinite înăuntrul timpului normal de lucru, conform normativelor de personal și de
timp de muncă.
Prin fișa postului, nu se pot stabili atribuții sau sarcini care contravin normelor legale,bunelor
moravuri, sau care îngrădesc drepturile și libertățile persoanei.
Fișa postului nu poate să cuprindă atribuții sau sarcini de serviciu cu caracter general sau
nelimitat, generând astfel aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru neîndeplinirea lor.
Fișa postului poate fi modificată /completată în cazul schimbării locului de muncă sau a
funcției salariatului, sau / și în cazul în care au loc unele măsuri referitoare la organizare,
restructurare, retehnologizare sau altele.
În incinta SC CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI SRL sunt interzise:
organizarea de festivităţi, petreceri, întruniri de orice natură, fără aprobarea conducerii societăţii;
folosirea neautorizată a unor surse de foc deschis;
FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS ÎN INCINTA S.C. CLINICA MEDICALA SF.
ANDREI S.R.L., cu excepția spațiului amenajat în afara clădirii și marcat corespunzător;
intrarea în afara programului în incinta societăţii fără aprobarea conducerii societăţii;
ieşirea din unitate în timpul programului de lucru fără aprobarea şefilor ierarhici;
întreprinderea de acţiuni care ar putea pune în primejdie securitatea punctului de lucru și a
persoanelor;
scoaterea din incinta unităţii şi însușirea bunurilor materiale aparţinând societăţii, fără aprobarea
și acordul administraţiei;
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înstrăinarea bunurilor care au fost date spre folosinţă sau păstrare, sustragerea de bunuri materiale
de la ceilalţi salariaţi ai societăţii;
lipsa nemotivată de la programul de lucru;
efectuarea de lucrări sau prestarea unor activităţi care nu au fost dispuse de conducerea societăţii;
prezentarea la program în stare avansată de oboseală sau continuarea activităţii atunci când starea
fizică și psihică este precară;
introducerea sau consumul de băuturi alcoolice în incinta societăţii și refuzarea testului de stabilire
a alcolemiei, după caz;
introducerea sau consumul de substanțe cu efect psihotrop și refuzarea testului de depistare a
acestora;
degradarea intenţionată a echipamentelor de muncă și a celor de protecţie din dotare;
exploatarea sau întreţinerea necorespuzătoare, lăsarea fără supraveghere a echipamentelor de
muncă, receptorilor electrici.

CAPITOLUL II
ORGANELE DE CONDUCERE A UNITĂȚII
S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L.

Art. 1. Organele de conducere a unității sunt:
 Administratorul unității
 Managerul unității
 Comitetul director
Art. 2. Managerul unității:
SC CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L. este condusă de un manager, persoana fizică
absolvent al unei instituții de învățământ superior și numită prin act administrativ de către
administratorul unității.
ATRIBUȚIILE MANAGERULUI, în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice,
vizează:
domeniul strategiei serviciilor medicale:
 elaborează planul de dezvoltare a unității și rapoarte privind activitatea unității;
 aprobă formarea și utilizarea fondului de dezvoltare al unității, planul anual de furnizare de
servicii medicale, măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activității unității;
domeniul managementului economico-financiar:
 aprobă realizarea planului anual de achiziții publice, lista investițiilor și a lucrărilor de reparații
curente și capital, bugetul de venituri și cheltuieli al unității și repartizarea lui pe departamente
( laborator , ambulator și structura spitalizare de zi );
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 urmărește execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe departamente ( laborator , ambulator și
structura spitalizare de zi );
 răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul departamentelor;
 negociază și încheie în numele și pe seama unității contracte de furnizare de servicii medicale
cu casele de asigurări de sănătate;
domeniul managementului performanţei /calităţii serviciilor:
 urmărește realizarea indicatorilor de performanță ai managementului unității, realizarea
implementării protocoalelor de practică medicală, activităților de control al calității serviciilor
medicale oferite de unitate;
 răspunde de implementarea și raportarea indicatorilor programelor și subprogramelor de
sănătate derulate la nivelul unității;
 răspunde de crearea condițiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către
personalul medico-sanitar din unitate;
 negociază și încheie protocoale de colaborare și/sau contracte cu alți furnizori de servicii pentru
asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor medicale;
 urmărește modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea
drepturilor pacientului și dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora;
domeniul managementului resurselor umane:
 aprobă Regulamentul Intern al unității, precum și fișa postului pentru personalul angajat;
 înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul unității, necesare
pentru realizarea unor activități specifice, cum ar fi: comisia de achiziții, comisia de etică,
comisia de coordonare a evaluării unității în vederea acreditării, comitetul de prevenire și
limitare a IAAM, biroul managementului calității ale căror organizare şi funcţionare se
precizează în regulamentul de organizare şi funcţionare a unității;
 stabilește și aprobă numărul de personal pe categorii și locuri de muncă, pe baza propunerilor
șefilor de departamente;
 negociază contractul colectiv de muncă la nivel de unitate;
domeniul managementului administrativ:
 reprezintă unitatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice, încheie acte juridice în
numele și pe seama unității;
 încheie contracte și asigură condiții corespunzătoare pentru desfășurarea activităților de
învățământ și cercetare științifică;
 răspunde de obținerea autorizației sanitare de fucnționare și a certificatului de acreditare;
 asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional,
păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor
referitoare la activitatea unității;
 verificăorganizarea arhivei unității şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în
format scris şi electronic;
 răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare și rezolvare a sugestiilor, sesizărilor și
reclamațiilor referitoare la activitatea unității;
 împreună cu comitetul director, elaborează planul de acțiune pentru situații speciale și
coordonează asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și
alte situații de criză.
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Atribuţiile managerului unităţii sanitare conform Ordinului nr. 1101/2016 privind
aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei
medicale în unităţile sanitare:
 răspunde de organizarea serviciului / compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței
medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;
 participă la definitivarea propunerilor de activități și achiziții cuprinse în planul anual al unității
pentru supravegherea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;
 răspunde de asigurarea bugetară și achiziția de bunuri și servicii aferente activităților cuprinse în
planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței
medicale;
 răspunde de înființarea și funcționarea registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței
medicale a unității;
 răspunde de organizarea activității de screening al pacienților din secţiile cu risc pentru depistarea
colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului
naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 răspunde de afișarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială şi anuală
de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii şi pe
secţii) privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei
curăţeniei şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de
rezervă;
 răspunde de organizareaînregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în
registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a
personalului medico-sanitar;
 răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului / compartimentului
de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
 controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului / compartimentului de prevenire a infecţiilor
asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu
prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare;
 analizează si decide soluții de rezolvare, după caz,alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor
serviciului / compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei
medicale;
 verifică și aprobă evidența informațiilor transmise eșaloanelor ierarhice, conform legii sau la
solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare
epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din
unitate;
 solicită, la propunerea șefului serviciului / coordonatorului compartimentului de prevenire a
infecţiilor asociate asistenţei medicale / medicului responsabil sau din proprie iniţiativă, expertize
şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare;
 angajează unitatea pentru contractarea unor servicii și prestații de specialitate;
 reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituției în ceea ce privește infecțiile
asociate asistenței medicale, inclusive în cazul acționării în instanță a persoanelor fizice, în cazul
stabilirii responsabilității individuale;
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Art. 3. COMITETUL DIRECTOR este format din:
 Managerul unității
 Directorul medical
 Directorul economic
Art 3.1 Din comitet face parte , în calitate de observator şi administratorul unității, Dl. ANDREI
MIHAI, reprezentantul legal al CLINICII MEDICALE SF. ANDREI.
Art 3.2 Managerul conduce activitatea Comitetului Director.
Art 3.3 Comitetul director se organizează şi funcţionează în conformitate cu Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, art.183, O.M.S. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor
Comitetului Director din cadrul unității.
Art 3.4 ATRIBUȚIILE COMITETULUI DIRECTOR:
 Elaborează planul de dezvoltare al unității sanitare, planul anual de furnizare de servicii medicale
al unității, planul de resurse umane, planul anual de investiții;
 Are rol și de comisie de evaluare a îndeplinirii obiectivelor din Planul Strategic;
 Elaborează regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern și organigrama unității;
 Verifică termenele de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în planul strategic al unității ,planul anual
de furnizare de servicii medicale ale spitalului , planul de resurse umane, planul anual de investitii;
 Întocmește rapoarte de analiza semestriale cu specificarea nivelului de implementare a obiectivelor
raportate la graficul GANTT;
 Propune măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de
cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi măsuri de prevenire infectiilor asociate asistenței medicale;
de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în planul strategic;
 Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al unitatii, analizează propunerea
directorului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare;
 Analizează, la propunerea directorului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea
activităţii unitatii, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea
tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
 Elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre,
atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
 Analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate
prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii unității;
 Se intrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi ori a
managerului și ia decizii in prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți;
 Face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului
și a denumirii unității;
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 Aprobă Codul de Conduită Etică și Profesională al personalului angajat.
Atribuţiile Comitetului director conform Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor
de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare:
 Organizează Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și elaborează
regulamentul de funcționare al acestuia;
 Se asigură de organizarea și funcționarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor
asociate asistenței medicale și/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice
 Aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate
asistenţei medicale;
 Asigură condițiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru
supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;
 Efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;
 Verifică și aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităților din planul anual de activitate
pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;
 Se asigură de îmbunătățirea continuă a condițiilor de desfășurare a activităților de prevenire a
infecțiilor asociate asistenței medicale și a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării
riscurilor;
 Se asigură de derularea legală a achizițiilor și aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul
de activitate sau impuse de situația epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării
situațiilor de risc sau limitării infecțiilor asociate asistenței medicale;
 Deliberează și decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării
pacienților sau în urma autosesizării în privința responsabilității instituționale ori individuale a
personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situații care au dus la lezarea drepturilor ori au
prejudiciat starea de sănătate a asistaților prin infecții asociate asistenței medicale;
 Asigură dotarea necesară organizării și funcționării sistemului informațional pentru înregistrarea,
stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor privind infecțiilor asociate asistenței medicale în
registrul de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;
 Asigură condițiile de îngrijire la pacienții cu infecții/colonizări cu germeni multiplurezistenți.
 Aprobă Codul de Conduită Etică și Profesională al personalului angajat.
Art 4. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI MEDICAL:
 Coordonează și răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de
dezvoltare al unității, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri și cheltuieli;
 Monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul unității, inclusiv prin evaluarea
satisfacției pacienților și elaborează, împreună cu șefii de secții, propuneri de îmbunătățire a
activității medicale;
 Aprobă protocoale de practică medicală la nivelul unității și monitorizează procesul de
implementare a protocoalelor și ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
 Răspunde de coordonarea și corelarea activităților medicale desfășurate la
nivelul
departamentelor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienții internați ;
 Coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul unității;
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 Întocmește planul de formare și perfecționare a personalului medical la propunerea șefilor de
departamente;
 Verifică aplicarea corectă a tratamentului prescris fiecărui pacient examinat;
 Răspunde de eliberarea prescripțiilor medicale , precum și de încărcarea în aplicația electronică a
celor emise offline (pentru pacienții care se prezintă la consultații cu bilete de trimitere în contract
cu Casele de Asigurări de Sănătate), în termen de 30 zile
 Asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul medical;
 Poate fi implicat in activități complementare (altele decât cea de asistență medicală) pe care
organizația le are în program;
 Răspunde de echipamentele și aparatele medicale din cadrul clinicii din punct de vedere calitativ,
cât și cantitativ;
 Avizează utilizarea bazei de date medicale a unității pentru activități de cercetare medicală,
în condițiile legii ;
 Asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul unității,
colaborând cu Colegiul Medicilor din România ;
 Răspunde de acreditarea personalului medical al unității și de acreditarea activităților medicale
desfășurate în unitate , în conformitate, cu legislația în vigoare ;
 Analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite;
 Participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre naturale,
epidemii și în alte situații speciale ;
 Stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare la
nivelul unității , î n vederea unei utilizări judicioase a fondurilor unității;
 Supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentația medicală a pacienților
tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei unității
 Are responsabilități privind calitatea serviciilor medicale și a îmbunătățirii continue a calității
serviciilor hoteliere din unitate;
 Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele unității;
 Respectă Regulamentul de Organizare și funcționare , precum și Regulamentul Intern al S.C.
CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L.
Atribuţiile directorului medical conform Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea
Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în
unităţile sanitare:
 Se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi
sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de
igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
 Pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia acestuia
este preluată de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile acestuia;
 Răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea
măsurilor de limitare a acestora;
 Răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;
 Implementează activitatea de screening a pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii cu
risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate cu
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prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei
medicale;
Controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale serviciului/compartimentului de
prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
Controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea,
prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor
din unitate, în colaborare cu medicii şefi de structură;
Organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV si efectuarea
vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);
Controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice
pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor.

Atribuţiile directorului medical ca purtător de cuvânt desemnat
 Este desemnat purtător de cuvânt al SC CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L. și reprezentant
al instituției în relația cu mass – media
 Organizează şi desfăşoară activităţi de primire, evidenţiere şi rezolvare a petitiilor adresate, precum
şi legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal;
 Analizează cererile de furnizare a informaţiilor publice şi dispune cu privire la caracterul acestora–
comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces - şi ia măsuri pentru
rezolvarea solicitărilor conform normelor în vigoare şi transmite răspunsul către solicitant, în
termenul legal;
 Asigură îndeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute de lege, prin
afişare în locuri vizibile la sediul unităţii, prin crearea de înscrisuri care să cuprindă aceste
informaţii;
 Analizează petiţiile înregistrate şi dispune cu privire la modul de soluţionare, de redactare a
răspunsului, conexare sau clasare, sub coordonarea managerului spitalului;
 Identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ asupra
activităţii medicale şi imaginii SC CLINICA SF. ANDREI., verifică veridicitatea informaţiilor şi
asigură, după caz, informarea corectă a opiniei publice sau exprimă poziţia spitalului faţă de
problemele semnalate.
 Redactează, la nevoie, declaraţii de presă şi participă la interviuri, furnizând informaţiile supuse
liberului acces al publicului, în scopul unei informări corecte şi complete a opiniei publice;
 Înregistrează petiţiile şi cererile, precum şi răspunsul privind accesul la informaţiile publice într-un
registru distinct.
 Are dreptul de a consulta orice document aflat în instituţie, având obligaţia de a respecta secretul
de serviciu şi de a proteja informaţiile confidenţiale de care ia cunoştinţă. Managerul unităţii va
asigura mijloacele necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice.
 Dreptul la acces la informaţii privind activitatea medicală poate fi restrâns, în condiţiile legii, atunci
când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice sau încalcă caracterul personal privind
starea de sănătate a pacienţilor.
 Comunică răspunsurile către petiţionari şi solicitanţi;
 Elaborează şi implementează planul de promovare a evenimentelor spitalului,
 Menţine relaţia cu presa ( organizează conferinţe de presă, elaborează comunicate de presă,
intermediază relaţia dintre jurnalişti şi conducerea unităţii),
 Se implică în derularea şi implementarea proiectelor spitalului.
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 Îndeplineşte orice alte sarcini de serviciu din partea managerului, cu respectarea prevederilor legale
privind relaţiile cu publicul.
Art 5. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ECONOMIC:
 răspunde de elaborarea planului de dezvoltare a unității în baza propunerilor comitetului director
 răspunde de elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al unității, pe baza
centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale
compartimentelor din structura unității
 analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerea comitetului director privind utilizarea
fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului
 răspunde de monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, activității de
îngrijire, financiari, economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere,
prevenire și control, pe care le prezintă managerului
 la propunerea comitetului director, în domeniul său de responsabilitate, întocmește,
fundamentează și prezintă spre aprobarea managerului planul anual de achiziții, lista investițiilor
și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu
financiar, în condițiile legii și răspunde de realizarea acestora
 răspunde trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, de modul
de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și propune managerului măsuri de
îmbunătățire a activității unității
 răspunde de întocmirea pentru domeniul său de responsabilitate, de informări lunare, trimestriale
și anuale cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le analizează cu
comitetul director și le prezintă managerului unității
 răspunde de negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de
sănătate, în condițiile legii
 participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la ședințele Comitetului Director;
 face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea și schimbarea
sediului și a denumirii unității;
 participă anual, la programe de perfecționare profesională organizate de Școala Națională de
Sănătate Publică și Management Sanitar
 răspunde în fața managerului unității pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;
 răspunde de elaborarea raportului anual de activitate a unității;
 coordonează de buna organizare și desfășurare a activității financiare a unității, în conformitate
cu dispozițiile legale;
 coordonează de organizarea contabilității în cadrul unității, în conformitate cu dispozițiile legale
și verifică efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;
 coordonează întocmirea la timp și în conformitate cu dipozițiile legale a balanțelor de verificare
și a bilanțurilor anuale și semestriale;
 propune defalcarea pe trimestere a indicatorilor financiari aprobați în bugetul de venituri și
cheltuieli;
 răspunde de executarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității, urmărind realizarea
indicatorilor financiari aprobați și respectarea disciplinei contractuale și financiare;
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 angajează unitatea prin semnatura alături de manager în toate operațiunile patrimoniale, având
obligația, în condițiile legii, de a refuza pe aceia care contravin dispozițiilor legale;
 analizează din punct de vedere financiar, planul de acțiune pentru situații special prevăzute de
lege, precum și situații de criză;
 participă la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă
a datelor contabilității;
 răspunde de îndeplinirea , în conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor unității către
bugetul statului, trezorerie și terți;
 răspunde de asigurarea plății integrale și la timp a drepturilor bănești cuvenite personalului
încadrat în unitate;
 verifică întocmirea, circuitul și păstrarea documentelor justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitate;
 răspunde de evidența tuturor creanțelor și obligațiilor cu caracter patrimonial care revin unității
din contracte, protocoale și alte acte asemănătoare și urmărește realizarea la timp a acestora;
 ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor;
 răspunde de aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale și ia măsuri
pentru ținerea la zi și corectă a evidențelor societății;
 răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin departamentului financiar-contabil cu privire la
exercitarea controlului financiar preventiv și al asigurării integrității patrimoniului;
 îndeplinește formele de scădere din evidență a bunurilor de orice fel, în cazurile și condițiile
prevăzute de dispozițiile legale;
 împreună cu serviciul administrativ întocmește și prezintă analize privind optimizarea măsurilor
de bună gospodărire a resurselor materiale și bănești, de prevenire a formării de stocuri peste
necesar, în scopul administrării cu eficiență maximă a patrimoniului unității și a sumelor încasate;
 monitorizează stocurile și are implementat un sistem de alertă a stocurilor;
 răspunde de organizarea la termenele stabilite și cu respectarea dispozițiilor legale de
inventarierea mijloacelor materiale în unitate;
 răspunde de evidența bunurilor rechiziționabile;
 răspunde de întocmirea și monitorizarea contractelor de mentenanță și service, serviciul ethnic;
 răspunde de întocmirea , menținerea și monitorizarea condițiilor pentru care s-au obținut avizele
și autorizațiile.
Atribuţiile directorului economic / financiar-contabil conform Ordinului nr. 1101/2016
privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei
medicale în unităţile sanitare:
 răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;
 răspunde de asigurarea întocmai și la timp a necesarului de material și consumabile necesare
implementării procedurilor și protocoalelor de limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale.
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CAPITOLUL III
COMISII ȘI COMITETE
Art.1.1. CONSILIUL MEDICAL este constituit prin
decizie managerială, în baza
ORDINULUI Nr. 863 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea atribuțiilor și competențelor consiliului
medical al unităților.
Art.1.2. Este constituit din medici, șefi de departamente, șeful laboratorului și medic epidemiolog.
Art. 1.3. ATRIBUȚII CONSILIUL MEDICAL
 Evaluează necesarul de servicii medicale al populației deservite de unitate și face propuneri
pentru elaborarea:
- planului de dezvoltare a unității, pe perioada mandatului;
- planului anual de furnizare de servicii medicale al unității;
- planului anual de achiziții cu privire la achiziția de aparatura și echipamente medicale,
medicamente și materiale sanitare;
 Face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli al
unității;
 Participă la elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern
ale unității;
 Are rol în monitorizarea bunelor practici în utilizarea antibioticelor;
 Desfășoară activitate de evaluare și monitorizare a calității și eficienței activităților medicale
desfășurate in unitate, inclusiv
- evaluarea satisfacției pacienților care beneficiază de servicii în cadrul unității sau în ambulatoriul
acestuia;
- monitorizarea principalilor indicatori de performanță în activitatea medicală;
- prevenirea și controlul IAAM.
Aceste activități sunt desfășurate în colaborare cu BMC și cu compartimentul de prevenire și
control IAAM.
 Stabilește reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medical la nivelul
unității și răspunde de aplicarea și respectarea acestora;
 Elaborează planul anual de îmbunătațire a calității serviciilor medicale furnizate de unitate, pe care
îl supune spre aprobare managerului;
 Înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătățirea activităților
medicale desfășurate la nivelul unității;
 Evaluează necesarul de personal medical al fiecărui compartiment și face propuneri comitetului
director pentru elaborarea strategiei de personal a unității
 Participă la stabilirea fișelor posturilor personalului medical angajat;
 Înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare și perfecționare continuă
a personalului medico-sanitar ;
 Face propuneri și monitorizează desfășurarea activităților de educație și cercetare medicală
desfășurate la nivelul unității în colaborare cu instituțiile acreditate;
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 Reprezintă unitatea în relațiile cu organizații profesionale din țară și din străinătate și facilitează
accesul personalului medical la informații medicale de ultimă oră;
 Asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul unității,
colaborând cu Colegiul Medicilor din Romania;
 Răspunde de acreditarea personalului medical al unității și de acreditarea activităților medicale
desfășurate în unitate, în conformitate cu legislația în vigoare;
 Analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite;
 Participă, alături de manager la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și în
alte situații special;
 Stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul unității, în vederea
unei utilizări judicioase a fondurilor unității;
 Supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentația medical a pacienților
tratați, asugurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei unității;
 Avizează utilizarea bazei de date medicale a unității pentru activități de cercetare medicală, în
condițiile legii;
 Analizează și soluționează sugestiile, sesizările și reclamațiile pacienților tratați în unitate,
referitoare la activitatea medicală a unității;
 Elaborează raportul annual de activitate medicală a unității, îm conformitate cu legislația în
vigoare.
 Evaluează anual respectarea bunelor practici privind prescrierea antibioticelor
Art.2.1. COMISIA DE ETICĂ ȘI DISCIPLINĂ
Art.2.2. Este constituită prin decizie managerială.
Art.2.3. Comisia de etică și disciplină se întunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea
unui pacient / aparținător al acestuia ,a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost
încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenței medicale
Art.2.4 ATRIBUȚII COMISIA DE ETICĂ ȘI DISCIPLINĂ
 Analizează cazurile de încălcare a normelor de conduit în relația pacient – medic – asistent, a
normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară ;
 Verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico - sanitar ș i auxiliar încalcă drepturile
pacienților prevăzute de legislația în vigoare ;
 Sesisează organele abilitate ale statului în situațiile în care constată încălcări ale codului de
deontologie medicală, ale drepturilor pacienților, precum și ale normelor de conduită
profesională , aprobate potrivit legii;
 Analizează sesizările ce privesc plăți informale ale pacienților către personalul medico-sanitar ori
auxiliar sau condiționarea exercitării actului medical de obținere a unor foloase, propune, în funcție
de caz, măsuri de intrare în legalitate;
 Veghează pentru respectarea , în cazurile terminale , a demnității umane și propune măsuri cu
caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale
 Promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar și administrativ al unității
sanitare;
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 Identifică și analizează vulnerabilitățile etice și riscurile apărute, propune managerului adoptarea și
implementarea măsurilor de prevenție a actelor de corupție la nivelul unității sanitare;
 Formulează și înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;
 Analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al unității sanitare și poate face propuneri
pentru îmbunătațirea acestuia;
 Formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unității sanitare;
 Analizează din punct de vedere etic situațiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei
medicale, în situația în care un cadru medico-sanitar reclamă o situație de dubiu etic ce vizează
propria sa activitate , avizul etic nu poate fi utilizat prin incriminarea cadrului medico-sanitar
respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire
 Primește , din partea managerului unității sanitare sesizările făcute în vederea soluționării;
 Analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient-cadru
medico sanitar si personal auxiliar din cadrul unității prevăzute în legislația în vigoare;
 Verifică dacă personalul medico-sanitar și auxiliar, prin conduita sa , încalcă drepturile pacienților
prevăzute în legislația specifică, pe baza sesizărilor primite;
 Analizează sesizările personalului unității sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri
săvârșite de către pacienți sau superiori ierarhici, în măsura în care cosntată încălcări ale drepturilor
personalului. Propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputații a personalului;
 Analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnității umane și propune măsuri concrete de
soluționare;
 Emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin
 Emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă
 Asigură informarea managerului și a petentului privind conținutul avizului etic. Managerul poartă
răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor propuse;
 Aprobă conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora;
 Înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plățile informale ale pacienților către
personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiționare a acordării serviciilor medicate de
obținere a unor foloase , în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform
atribuțiilor de serviciu
 Sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speță pot face
obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții unității sanitare sau de
către petent.
 Aprobă conținutul rapoartelor anuale întocmite de secretarul comisiei de etică.
 Redactează Anuarul etic care cuprinde modul de soluționare a spețelor reprezentative din cursul
anului precedent. Anuarul etic este pus la dispoziția angajaților, constituind în timp un manual de
bune practice la nivelul unității sanitare respective;
 Analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare , parte a mecanismului de feedback al
pacientului
 Aprobă Codul de Conduită Etică și Profesională al personalului angajat;
 Poate solicita documente și informații în legătură cu cauza supusă analizei și poate invita la
sedințele sale persoane care pot să contribuie la soluționarea speței prezentate.
Art.2.5. Analiza cazurilor
1) Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces –verbal care va cuprinde toate
aspectele,atât cele sesizate,cât și măsurile propuse a fi luate de către managerul unității.
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2) Procesul–verbal va fi întocmit numai după ce comisia de etică a efectuat o cercetare a cazului,cu
ascultarea părților implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terțe persoane care pot aduce
lămuriri suplimentare asupra cazului.Ascultarea părților trebuie consemnată în scris și semnată
de către acestea.
3) Procesul –verbal va fi înaintat managerului spitalului în vederea luării măsurilor ce se impun
în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 3. COMISIA DE ACHIZIȚIE
Art.3.1. Este constituită prin decizie managerială și este formată din reprezentanți ai fiecărui
departament.
Art. 3.2. ATRIBUȚII COMISIA DE ACHIZIȚIE
 Întocmeşte planul de achiziţii pentru anul în curs, corelat cu necesarul estimat şi stocurile;
 Întocmeşte calendarul de achiziţii pe anul în curs, corelat permanent cu planul de achiziţii;
 Evaluează periodic necesarul de materiale şi echipamente din domeniul tehnic-administrativ,
medical.
 Analizează referatele de necesitate venite de pe fiecare departament;
 Analizează concordanţa solicitărilor cu stocurile ;
 Analiza şi evaluarea furnizorilor;
 Președintele aprobă comenzile de achiziţii;
 Trimite comanda către furnizori;
 Verifică marfa primită;
 Respectă procedura de achiziţie în caz de urgenţă şi pentru produsele / serviciile critice identificate
Art. 4. COMISIA DE COORDONARE a procesului de evaluare în vederea acreditării
Art. 4.1. Este constituită prin decizie managerială.
Art. 4.2. COMISIA DE COORDONARE a procesului de evaluare în vederea acreditării, se
organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile OMS nr 975 / 2012 și OMS 447 / 2017
Art. 4.3. COMISIA DE COORDONARE impreuna cu BIROUL MANAGEMENTULUI
CALITATII supravegheaza si verifica modul de indeplinire si conformare a activitatii structurii SPZ la
standardele ANMCS, precum si respectarea procedurilor elaborate.
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Art. 4.4. ATRIBUȚII COMISIA DE COORDONARE:
 Susține, pregătește și analizează Planul anual al managementului calității;
 Susține activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității: proceduri,
protocoale, instrucțiuni de lucru, etc;
 Susține, elaborează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul
unității pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărui compartiment și a standardelor de
calitate;
 Susține, coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor;
 Efectuează verificări interne în toate zonele organizației pentru evaluarea eficacității și stadiul
implementării standardelor, respectiv ședințe ale comisiei pentru evaluarea neconformităților
specifice fiecărei structuri;
 Verifică eficacitatea acțiunilor corective dispuse;
 Raportează periodic sau la cererea conducerii aspectele referitoare la standarde;
 Participă la analiza managementului;
 Colaborează cu toate structurile unității sanitare în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de
management al calității;
 Implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a servciilor oferite;
 Asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de
manager;
 Asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu
cerințele specifice;
 Susține activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune managerului acțiunile de
îmbunătățire sau corective ce se impun;
 Susține analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității
 Asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în domeniul medical în scopul
asigurării sănătății pacienților;
 Asistă și răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calității.
Art. 4.5 COMISIA DE COORDONARE a procesului de evaluare în vederea acreditării se
întâlnește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea conducerii, pentru soluționarea situațiilor
neconforme.
Art. 5. BIROUL MANAGEMENTULUI CALITĂȚII:
Art. 5.1. Este constituit prin decizie managerială.
Art. 5.2. BIROUL DE MANAGEMENTUL CALITĂȚII, se organizează şi funcţionează în
conformitate cu Legea nr. 95/2006, reactualizată, art. 173, Ordinul M.S. nr. 975/2012 privind
organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu
paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii.
Art. 5.3. ATRIBUȚII BIROUL DE MANAGEMENTUL CALITĂȚII
 Pregăteşte și analizează Planul anual al managementului calităţii;
 Coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:
Manualul Calităţii;
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Procedurile de sistem și operaționale;
Coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul
unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărui compartiment laborator etc. şi a
standardelor de calitate;
Coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor; întocmește
și difuzează rapoarte anuale cu privire la nivelul de conformitate a reglementărilor / procedurilor /
protocoalelor;
Colaborează cu toate structurile unităţii în vederea imbunătățirii continue a sistemului de
management al calităţii;
Implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;
Asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţi și declarate
de manager;
Asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu
cerinţele specifice;
Coordonează activităţile de analiză a neconformitatiloŕ constatate și propune managerului acţiunile
de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
Coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;
Coordoneaza activitatea de audit clinic intern
Asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul
asigurării sănătăţii pacienţilor;
Asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii;
Asigură îndeplinirea deciziilor privind activitatea medicală luate în cadrul unităţii de către
directorul medical şi managerul unităţii;
Respectă drepturile pacientului conform prevederilor legale în vigoare
Răspunde de respectarea confidenţialităţii tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de
natura acestora, iar în cazul incetării raportului de muncă prin desfacerea contractului de muncă,
transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul post de muncă este
atacabilă;
Respectă protocoalele, procedurile, codurile de conduită şi etică profesională, note, decizii, şi alte
documente inteme şi a legislaţiei în vigoare;
Are obligaţia de a consulta intranetul şi SITE-ul unităţii
Primeşte atribuţii suplimentare în vederea menţinerii obiectivului - acreditarea unităţii de către
ANMCS conform OMS 446/2017 privind aprobarea procedurilor standardelor şi metodologia de
acreditare a spitalelor;
Colaborează cu toţi factorii de decizie în vederea îmbunătăţirii permanente a sistemului de
management al calităţii, în conformitate cu strategia sanitară şi politica de calitate a unităţii în
domeniul medical;
Răspunde de calitatea serviciilor oferite de către unitate;
Participă la activităţi în conformitate cu legislaţia în vigoare, ca membri ai comisiilor din unitate,
stabilite prin decizii emise de managerul unităţii;
Participă la sesiuni de formare şi perfecţionare profesională , propune măsuri de îmbunătăţire a
calităţii serviciilor medicale în vederea întocmirii Planului anual;
Întocmeşte şi supune spre aprobare managerului planul anual de instruire/ informare;
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 Întruneşte lunar ori de câte ori este nevoie tot personalul structurii SPITALIZARE DE ZI pentru
şedinţa de monitorizare a implementării standardelor de acreditare;
 Întocmeşte şi supune spre aprobare planul anual de monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor
medicale;
 Participă la controalele inopinate conform deciziei interne pe linie de acreditare ANMCS, calitatea
serviciilor hoteliere, calitatea serviciilor medicale, satisfacţia pacienţilor;
 Reprezintă instituţia în raport cu ANMCS;
 Reprezintă instituţia în raport cu alte instituţii naţionale în ceea ce priveşte managementul calităţii
imaginea şi dezvoltarea ;
 Centralizează lunar,vizează şi aduce la cunoştinţa managerului analiza chestionarelor de satisfacţie
a pacienţilor;
 Întocmeşte lunar în urma analizei chestionarelor de satisfacţie a pacienţilor raportul de analiză pe
care îl aduce la cunoştinţă managerului;
 Organizează întrunirea membrilor biroului de calitate precum şi a celor cu statut de invitat;
 Face trimestrial o comunicare către toate structurile instituţiei privind stadiul implementării
sistemului de management al calităţii şi eventualele probleme apărute;
 Întocmeşte planurile anuale de audit şi face parte din comisia de auditare în funcţie de competenţele
profesionale;
 Monitorizează, centralizează și aduce la cunoştinţa managerului sesizările şi reclamaţiile pacienţilor
în ceia ce priveşte nerespectarea standardelor de calitate şi răspunde la acestea;
 Monitorizează şi aduce la cunoştinţa managerului despre nerespectarea portului echipamentelor de
protecţie pe culori în funcţie de categoria profesională , portul ecusonului, modul de adresare
salariat-pacient;
 Răspunde de menţinerea şi dezvoltarea standardelor;
 Răspunde de menţinerea şi dezvoltarea cerinţelor de acreditare ANMCS şi aduce la cunoştinţă
managerului orice abatere de la acestea;
 Verifică zilnic prin sondaj respectarea de către personal a standardelor de acreditare, şi aduce la
cunoştinţă managerului orice abatere de la acestea ;
 Întocmeşte şi supune spre aprobare managerului manualul calităţii, politica în domeniul calităţii,
misiunea, viziunea ,obiectivele generale, planul de management al calităţii, planul strategic,
strategia de dezvoltare a instituţiei;
 Verifică şi aduce la cunoştinţă managerului despre nerespectarea continuităţii programului în toate
departamentele unităţii conform deciziilor interne ;
 Participă la intrunirile Comisei de Etică, Consiliului Medical și Comitetului Director ;
 Are obligaţia de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor prestabilite (defineşte
corect riscul);
 Analizează cauzele și circumstanţele care favorizează materializarea riscului;
 Evaluează expunerea la risc;
 Propune măsuri de ținere sub control a riscului, respectiv măsuri de prevenire sau de minimizare a
efectului riscului;
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 Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare și Funcționare;
 Respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi
legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.
Art. 5.4. Activitatea BIROULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII :





Se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie;
Desfășurarea ședințelor de BMC vor fi consemnate sub formă de proces – verbal de ședință;
Fiecare proces – verbal va fi semnat la sfârșitul ședinței de membrii BMC și va fi arhivat;
Procesul verbal va fi întocmit de secretarul BMC.

Art. 5.5. Procesul – verbal de ședință , întocmit la sfârșitul fiecărei ședințe va conține
următoarele elemente :





Data în care a avut loc ședința;
Membrii BMC;
Consemnarea celor discutate în timpul ședinței;
Semnăturile membrilor BMC și a persoanei care a redactat procesul verbal.

Art. 6.COMITETUL DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A IAAM
Art. 6.1. Este numit prin decizie managerială.
Art.6.2. Comitetul este condus de şeful compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate
asistenţei medicale.
Art.6.3. Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale se organizează şi
funcţionează în conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a IAAM în unităţile sanitare.
Art.6.4. ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA,
PREVENIREA ȘI LIMITAREA INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE :
 Organizează și participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței
medicale;
 Propune managerului sancțiuni pentru personalul care nu respectă procedurile și protocoalele de
prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 Șeful / responsabilul contractat participă în calitate de membru la ședințele Comitetului director al
unității sanitare și, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare
a planului anual de prevenire a infecțiilor, echipamente și personal de specialitate;
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 Elaborează și supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor
asociate asistenței medicale din unitatea sanitară;
 Organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică,
anual, un studiu de prevalență de moment a infecțiilor nosocomiale și a consumului de antibiotice
din spital;
 Organizează și derulează activități de formare a personalului unității în domeniul prevenirii
infecțiilor asociate asistenței medicale;
 Organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței
medicale pentru implementarea și derularea activităților cuprinse în planul anual de supraveghere
și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale a unității;
 Propune și inițiază activități complementare de prevenție sau de limitare cu caracter de urgență, în
cazul unor situații de risc sau al unui focar de infecție asociată asistenței medicale;
 Elaborează ghidul de izolare al unității sanitare și coordonează aplicarea precauțiilor specifice în
cazul depistării colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți la pacienții internați;
 Întocmește harta punctelor și zonelor de risc pentru apariția infecțiilor asociate asistenței medicale
și elaborează procedurile și protocoalele de prevenire și limitare în conformitate cu aceasta ;
 Implementează metodologiile naționale privind supravegherea bolilor transmisibile și studiile de
supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 Verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale
de pe secții și centralizează datele în registrul de monitorizare a infecțiilor al unității;
 Raportează la Direcția de Sănătate Publică Județeană infecțiile asociate asistenței medicale ale
unității și calculează rata de incidență a acestora pe unitate și pe secții;
 Organizează și participă la evaluarea eficienței procedurilor de curățenie și dezinfecție prin
recoltarea testelor de autocontrol;
 Colaborează cu medicul de laborator pentru cunoașterea circulației microorganismelor patogene de
la nivelul secțiilor și compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente și/sau cu risc
epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
 Solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referință, în conformitate
cu metodologiile elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică, în scopul obținerii unor
caracteristici suplimentare;
 Supraveghează și controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare și menținere a sterilității
pentru instrumentarul și materialele sanitare care sunt supuse sterilizării ;
 Supraveghează și controlează activitatea de triere, depozitare temporară și eliminare a deșeurilor
periculoase rezultate din activitatea medicală;
 Organizează, supraveghează și controlează respectarea circuitelor funcționale ale unității, circulația
pacienților și vizitatorilor, a personalului și, după caz, a studenților și elevilor din învățământul
universitar, postuniversitar sau postliceal;
 Avizează orice propunere a unității sanitare de modificare în structura unității
 Supraveghează și controlează respectarea în secțiile medicale și paraclinice a procedurilor de triaj,
depistare și izolare a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 Răspunde prompt la informația primită din compartimente și demarează ancheta epidemiologică
pentru toate cazurile suspecte de infecție asociată asistenței medicale;
 Dispune, după anunțarea prealabilă a managerului unității, măsurile necesare pentru limitarea
difuziunii infecției, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice și investigații paraclinice
necesare;
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 Întocmește și definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informațiile necesare
privind focarul, în conformitate cu legislația, întreprinde măsuri și activități pentru evitarea
riscurilor identificate în focar;
 Solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la Direcția de
Sănătate Publică sau Institutul Național de Sănătate Publică- centru regional la care este arondat,
conform reglementărilor în vigoare
 Raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea și limitarea infecțiilor
asociate asistenței medicale;
 Întocmește rapoarte cu dovezi la dispoziția managerului unității, în cazurile de investigare a
responsabilităților pentru infecții asociate aistenței medicale.

Art 7. COMISIA DE RECRUTARE / ANGAJARE SI EVALUARE PERSONAL
Art 7.1 Este constituită prin decizie managerială.
Art 7.2 Este formată din:






Directorul medical, cu funcția de președinte
Managerul, cu funcția de vicepreședinte
Reprezentantul asistentilor din ambulatoriu
Reprezentantul asistentilor din spitalizarea de zi
Managerul tehnic al laboratorului

Art. 7.3. ATRIBUȚIILE COMISIEI DE RECRUTARE / ANGAJARE SI EVALUARE
PERSONAL sunt:
 Mediatizarea interviului de selecție candidat (rețele, ziar local, etc) cu mentionarea criteriilor de
selectie, acolo unde sunt specificate;
 Organizarea interviului;
 Analizarea și evaluarea candidaților în funcție de domeniul de expertiză;
 Selectarea candidaților;
 Desemnarea candidatului câștigător.
 Desemnarea tutorelui pentru monitorizarea activității noului angajat; noul angajat va fi informat
cu privire la responsabilitatile, drepturile associate postului, procedurile și proticoalele utilizate
in desfasurarea activitatii sale.
 Înregistrarea procesului verbal de interviu;
 Înregistrarea raportului tutorelui pentru activitatea desfasurata de noul angajat in perioada de
proba;
 Evaluarea anuală a personalului mediu din SC CLINICA MEDICALA SF. ANDREI și
semnarea fișelor de evaluare performanțe
 Organizarea de instruiri pentru personalul care nu îndeplinește calificativul de “bine”
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Art. 8. ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR
Art 8.1 Este constituită prin decizie managerială.
Art 8.2 Este formată din:
1. Președinte: Medic coordonator Spitalizare de zi
2. Medic epidemiolog
3. Director economic
4. Secretar
Au calitatea de membri: responsabilii cu riscurile din toate compartimentele SC CLINICA
MEDICALA SF. ANDREI S.R.L.

Art. 8.3 ATRIBUȚII ȘI FUNCȚIONARE ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR
 Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea preşedintelui Echipei de
monitorizare şi se organizează în funcţie de dimensiunea, complexitatea şi mediul specific al
unitatii.
 Preşedintele Echipei de monitorizare asigură conducerea şedinţelor, conform ordinii de zi, şi
aprobă minutele şedinţelor şi,după caz, hotărârile acestora. În funcţie de tematica ordinii de zi a
şedinţelor, la solicitarea preşedintelui Echipei de monitorizare pot participa şi alte persoane în
calitate de invitaţi.
 Echipa de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice, a
activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a
performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare, respectiv
informare către conducătorul unitatii
 Echipa de monitorizare analizează şi prioritizează riscurilesemnificative, care pot afecta atingerea
obiectivelor unitatii prin stabilirea profilului de risc şi a limitei de toleranţă la risc, anual, aprobate
de către conducerea unitatii
 Secretarul Echipei de monitorizare, elaboreaza Registrului de riscuri de la nivelul unitatii si
propune profilul derisc şi limita de toleranţă la risc care sunt analizate şi avizate în şedinţa echipei
şi aprobate de către conducătorul unitatii.
 Responsabilii riscurilor din fiecare compartiment transmit măsurile de controlpentru riscurile
semnificative secretariatului tehnic al Echipei de monitorizare, care elaborează anual Planul de
implementare a măsurilorde control pentru riscurile semnificative la nivelul unitatii; planul este
analizat de Echipa de monitorizare şi aprobat de către conducătorul SC CLINICA MEDICALA
SF. ANDREI
 Secretarul Echipei de monitorizare transmite Planul de măsuri aprobat compartimentelor
responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în vederea implementării.
 Secretarul Echipei de monitorizare elaborează,pe baza raportărilor semestriale a responsabilor
riscurilor din fiecare compartiment cu privire la desfăşurarea procesului de gestionare a
riscurilor şi monitorizarea performanţelor o informare către conducătorul unitatii aprobată de
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preşedintele Echipei de monitorizare, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor
şi monitorizarea performanţelor la nivelul SC CLINICA MEDICALA SF. ANDREI S.R.L.
 Informarea cuprinde o analiză a riscurilor identificate şi gestionate la nivelul compartimentelor,
respectiv monitorizarea obiectivelor şi activităţilor
Art 8.4. Echipa de gestionare a riscurilor se întâlnește semestrial pentru analiza riscurilor identificate,
luarea de măsuri și implementarea acestora.
Art 8.5 Responsabilii cu monitorizarea riscurilor și implementarea măsurilor de control elaborează
informari semestriale cu privire la stadiul implementării acțiunilor și măsurilor de control pe care le
prezinta Echipei de gestionare a riscurilor. În baza acestor informari Echipa de gestionare a riscurilor
întocmește un raport care îl va prezenta către analiza și decizie managerului unității

Art 9. COMITETUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Art 9.1 Comitetul se înființează în baza Legii 53/2003 – Codul muncii: modificat si actualizat, Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006: modificata si actualizata, Hotararii nr. 1425 / 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare.
Art 9.2 Este format din:
1. Reprezentantul angajatorului
2. Reprezentatul lucrătorilor
3. Reprezentantul lucrătorilor
4. Medicul de medicina muncii
5. Secretar CSSM
Art 9.3 ATRIBUȚII COMITETUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
 Analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de
prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi
funcţionare;
 Urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare
realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de
muncă;
 Analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare
consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor şi face propuneri în situaţia constatării
anumitor deficienţe;
 Analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a
echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
 Analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie,
precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
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 Propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile
la riscuri specifice;
 Analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi
îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
 Urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi
sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
 Analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor
profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora
în planul de prevenire şi protecţie;
 Analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi poate propune
măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
 Efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un
raport scris privind constatările făcute;
 Dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către
conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă,
la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile
pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.
 Consemnează într–un registru de procese verbale sedintele CSSM.

Art. 10. COMISIA DE AUDIT
Art 10.1 Comisia de audit este parte funcțională a structurii de management al calității . Activitatea
Comisiei de audit este condusă de Managerul de calitate conform PROCEDURII DE SISTEM –
EFECTUAREA DE AUDIT INTERN și SR EN ISO 19011:2011
Art 10.2 Este formată din:
1. Manager de calitate
2. Director medical
3. Director medical adjunct
4. Director Economic
Art 10.3 ATRIBUȚII COMISIA DE AUDIT







Întocmește planul de audit;
Informează compartimentele cu privire la efectuarea auditului;
Realizează misiunea de audit la termenele programate;
Generează Raportul de audit;
Propune, acolo unde este cazul Plan de îmbunătățire a activității;
Planifică un audit de supraveghere pentru verificarea implementării măsurilor de îmbunătățire
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CAPITOLUL IV
DREPTURI SI OBLIGAȚIIALE S.C. CLINICA MEDICALĂ SF.
ANDREI S.R.L.
Art. 1. Din punct de vedere al structurii organizatorice, S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI
S.R.L. este autorizată de DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICĂ NEAMT pentru următoarele servicii
medicale: ambulatoriu clinic, laborator de analize medicale, centru de recuperare medicală și
structura spitalizare de zi, îngrijiri la domiciliu, transport sanitar neasistat si consultații medicale
la domiciliu.
SC CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREISRL are în principal, următoarele drepturi:






să stabilească organizarea și funcționarea unității;
să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii;
să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității acestora;
să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice măsurile prevăzute de lege.

Art. 2. ATRIBUȚII SC CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L.
Art.2.1. Conducerea clinicii are îndatoriri privind organizarea activităţii și crearea condiţiilor
necesare desfăşurării normale a activităţii astfel:
 ia măsuri pentru buna organizare a muncii, stabilirea cu claritate a atribuțiilor, răspunderilor și
competențelor fiecărui lucrător în raport cu funcția în care este încadrat, de organizare a controlului
sistematic privind îndeplinirea îndatoririlor proprii, precum și respectarea cu strictețe a ordinei și
disciplinei în muncă, folosirea integrală a timpului de lucru, tragerea la răspundere a celor care
încalcă obligațiile de serviciu;
 repartizează și utilizează judicios forța de muncă, selecționează, încadrează și promovează
personalul conform prevederilor legale, asigură evidența lucrătorilor, menține numărul de lucrători
în limitele stabilite;
 încadrează și promovează în funcții personalul pe criterii de competență, asigură perfecționarea
pregătirii profesionale permanente a lucrătorilor;
 se preocupă pentru creșterea competenței lucrătorilor, crearea unui climat de muncă și colaborare
favorabil obținerii de rezultate bune în desfășurarea activității, promovarea criteriilor de
cointeresare materială, de gospodărire cu maximă răspundere a patrimoniului și de apărare a
intereselor societății;
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 are obligația de a informa noul angajat cu privire la responsabilitățile , drepturile asociate postului
, procedurile și protocoalele utilizate în desfățurarea activității sale
 are obligația de a desemna un tutore pentru a îndruma , respectiv monitoriza, în perioada de probă
noul angajat
 dispune măsuri legale de sancționare a celor care săvârșesc abateri și manifestă acte de indisciplină,
precum și împotriva acelora care le favorizează;
 respectă și urmărește aplicarea prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă;
 asigură drepturile bănești cuvenite lucrătorilor în conformitate cu prevederile contractelor
individuale de muncă;
 urmărește întocmirea dosarelor de pensie pentru personalul care solicită pensionarea pentru limita
de vârstă sau după caz înainte de termen, în condițiile legii;
 să respecte și să aducă la îndeplinire angajamentele asumate de unitate în contractul cu C.A.S.
Neamt și C.A.S. O.P.S.N.A.J.;
 se preocupă de prevenirea și combaterea infecțiilor asociate actului medical;
 efectuează servicii medicale (consultații, investigații, tratament și alte îngrijiri medicale) către
pacienți
 aprovizionează cu resurse materiale necesare desfășurării activității;
 asigură un microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariția de infecții asociate
actului medical;
 realizează condițiile necesare pentru aplicarea măsurilor de protecția muncii și paza contra
incendiilor conform normelor în vigoare;
 interzice fotografierea sau filmarea pacientului fără consimțământul său;
 sprijină personalul medical angajat să participe la cursuri de formare profesională continuă în
sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
 participă la acțiunile de profilaxie;
 organizează orientarea profesională, încadrarea în muncă și promovarea personalului, conform
cerințelor stabilite pentru fiecare loc de muncă, ia măsuri pentru aplicarea unor criterii obiective
de apreciere pe baza competenței;
 informează salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea
relațiilor de muncă;
 asigură permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de
muncă și condiții corespunzătoare de muncă;
 acordă salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă și din
contractele individuale de muncă;
 comunică periodic salariaților, prin reprezentanții lor legali, situația economică și financiară a
instituției;
 eliberează la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
 asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal a salariaților;
 asigură fondurile și condițiile necesare efectuării controlului medical periodic și a examenului
medical la reluarea activității, angajații nefiind implicați în nici un fel în costurile aferente
supravegherii medicale specifice riscurilor profesionale, în costurile îmbolnăvirilor profesionale,
ale accidentelor de muncă și ale reabilitării profesionale după boala profesională sau accident de
muncă; examenul medical la angajarea în muncă se efectuează obligatoriu pentru persoanele care
urmează să fie angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau
nedeterminată, persoanele care reintră în activitate după o întrerupere mai mare de 6 luni pentru
locurile de muncă cu factori nocivi profesional și de 1 an în celelalte situații, persoanele care reintră
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în activitate după o întrerupere mai mare de două luni pentru locurile de muncă fără expunere la
factori nocivi profesionali;
 asigură participarea la programe de formare profesională, pentru toți salariații , la doi ani
(Conform Codului Muncii forma actualizată 2017 ,Titlul VI, Cap.I, Art.194). În acest caz
cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională se suportă de către angajator;
 elaborează anual şi aplică planuri de formare profesională, cu consultarea reprezentanţilor
salariaţilor. Planul de formare profesională elaborate va deveni anexă la contractual colectiv de
muncă încheiat la nivel de unitate. Angajatorul se obligă să informeze salariații cu privire la
conținutul planului de formare profesională.
Art. 2.2. Reguli privind protecţia, igiena și securitatea în muncă în cadrul unităţii
















Conducerea societăţii are următoarele obligaţii:
să obţină autorizaţia de funcţionare d.p.d.v. al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), înainte de
începerea oricărei noi activităţi;
să elaboreze instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de SSM în funcţie
de particularităţile activităţilor şi locurilor de muncă;
să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care
aceasta va fi expusă precum şi asupra măsurilor de prevenire şi protecţie necesare;
să identifice şi să evalueze riscurile pentru întreaga activitate din zona de responsabilitate;
să asigure semnalizarea de securitate şi sănătate corespunzătoare la fiecare loc de muncă;
să întocmească un plan de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, bazat pe evaluarea riscurilor şi
să urmărească îndeplinirea acestuia;
să informeze şi să consulte permanent lucrătorii şi reprezentanţii lor asupra tuturor problemelor
referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;
să achiziţioneze şi să asigure echipamentele individuale de protecţie tuturor categoriilor de
lucrători expuşi riscurilor;
să asigure baza materială de instruire şi să instruiască toţi lucrătorii atât la angajare cât şi periodic
la locul de muncă şi să controleze ulterior cunoaşterea şi aplicarea de către aceştia a măsurilor
prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a prevederilor legale în domeniul SSM;
să organizeze şi să desemneze persoanele sau după caz, comitetul cu atribuţii concrete pentru
urmărirea şi sprijinul în desfăşurarea activităţii de SSM, din rândul lucrătorilor proprii şi/sau cu
ajutorul serviciilor externe;
să angajeze numai persoane care în urma examenului medical şi testării psihologice a aptitudinilor
corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute;
să asigure verificarea și funcționarea permanentă și corectă a sistemelor de alarmare-avertizare, a
sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, a instalațiilor de
evacuare sau neutralizare noxe din mediul de lucru, a mijloacelor și instalațiilor de prevenire și
stingere a incendiilor precum și a celorlalte echipamente și mijloace care asigură securitatea
persoanelor și siguranța în funcționare a echipamentelor de muncă;
să asigure controlul medical periodic şi psihologic, ulterior angajării;
să urmărească executarea la timp (în grafic) și de calitate a verificărilor de specialitate, reparațiilor
și reviziilor la toate echipamentele de muncă din dotare;
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 să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv,cu
excepția situațiilor care ar genera alte accidente ori ar periclita viața accidentaților și a altor
persoane;
 să permită accesul forțelor specializate și utilizarea materialelor și mijloacelor proprii pentru
operațiuni de stingere și limitare a incendiilor la bunurile proprii sau vecinătăți, acțiuni de salvare
sau alte acțiuni întreprinse în situațiile de urgență ( cutremure, inundații, accidente chimice, avarii,
explozii, etc);
 să acorde ajutor,când și cât este rațional posibil în caz de accidente și în situațiile de urgență;
 să țină evidența zonelor cu risc ridicat și specific, a punctelor vitale vulnerabile la incendii și să
stabilească măsurile corespunzătoare de prevenire și protecție în asemenea situații;
 să acorde materialele igienico-sanitare și alimentația de protecție, în condițiile legii;
 să comunice și să țină evidența accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale, incendiilor,
a incendiilor, a incidentelor periculoase.
Art. 2.3. Obligațiile privind prevenirea și stingerea incendiilor
 asigură condițiile necesare pentru îndeplinirea la timp a măsurilor și sarcinilor de prevenire și
stingere a incendiilor și de dotare cu mijloace de protecție împotriva incendiilor, măsuri ce rezultă
din dispozițiile legale în vigoare și verifică realizarea lor;
 organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;
 asigură stabilirea locurilor de muncă unde este interzis fumatul sau introducerea de țigări,
material ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii;
 asigură instruirea și testarea periodică a subordonaților direcți asupra cunoașterii și
respectării normelor, măsurilor și obligațiilor ce le revin în activitatea de prevenire și
stingerea incendiilor;
 asigură aprovizionarea fondurilor și mijloacele necesare pentru prevenirea și stingerea
incendiilor, totodată ia măsurile necesare realizării prevederilor existente în acest scop în
planurile aprobate;
 nominalizează prin decizie responsabilul PSI;
 organizează prevenirea și stingerea incendiilor pe durata întreruperii activității în unitate,
în zilele de sărbători, pe timpul situațiilor speciale;
 în cazul unor calamități naturale sau catastrofe, verifică îndeplinirea măsurilor stabilite
pentru astfel de situații;
 asigură folosirea, depozitarea și transportul materialelor explozibile, inflamabile și a altor
material care prezintă pericol, în conformitate cu reglementările specifice;
 asigură în caz de incendiu, calamități naturale sau catastrofe, concentrarea tuturor forțelor
și mijloacelor necesare, acordarea asistenței tehnice și a sprijinului solicitat, precum și
informarea organelor în drept asupra consecințelor și măsurilor luate;
 asigură potrivit condițiilor stabilite, participarea formațiilor civile de pompieri și a
mijloacelor din dotarea unității, la exercițiile, aplicațiile și acțiunile de stingere a
incendiilor, precum și de înlăturare a urmăririlor calamităților naturale și a catastrofelor
din alte organizații si localități;
 propune analizarea în organele de conducere colective sau ori de câte ori este nevoie, a
activității de prevenire și stingere a incendiilor;
 cunoaște și monitorizează punctele critice specifice profilului de activitate responsabile de
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declanșarea unor evenimente epidemiologice deosebite;
urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, inspectorii pentru
situațiile de urgență cu prilejul controalelor de specialitate sau la cercetarea evenimentelor;
colaborează cu lucrătorii sau reprezentanții acestora, cu persoanele sau serviciile interne
și externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii în vederea coordonării
măsurilor de SSM și PSI;
concură la elaborarea evidențelor și documentelor specifice din domeniul SSM și PSI;
analizează periodic situația pe linia de SSM – PSI și stabilește noi măsuri de îmbunătățire
a acesteia;
respectă regulile și măsurile specifice din domeniul SSM și PSI și este un exemplu
personal de conduită pentru toți subordonații și colaboratorii săi.

Art.2.4. Obligaţiile administraţiei privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării
oricărei forme de încălcare a demnităţii umane, combaterea discriminării şi asigurarea egalităţii
de şanse lucrătorilor
 în cadrul societăţii este interzisă discriminarea directă sau indirectă după criteriul de sex;
 conducerea societăţii va acţiona în sensul garantării egalităţii de şanse și tratament între femei și
bărbaţi, sens în care se vor avea în vedere;
 angajarea indiferent de sex, religie, naţionalitate sau convingeri politice în toate posturile sau
locurile de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
 venituri egale pentru munca de valoare egală;
 informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și
recalificare profesională;
 promovare la orice nivel ierarhic și profesional;
 condiții de muncă ce respectă normele de sănătate și securitate în muncă, conform prevederilor
legislației în vigoare;
 beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale;
 încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
 evaluarea performanțelor profesionale individuale;
 este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează
persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă;
 maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selecţiacandidatelor la angajare;
 în cadrul societății este interzisă discriminarea după criteriul de sex și hărțuirea sexuală a unei
persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta își desfășoară
activitatea; administrația va acționa imediat după sesizarea acestor aspecte și va aplica sancțiunile
disciplinare împotriva oricărei manifestări de hărțuire sexuală la locul de muncă;
 conducerea societății va respecta egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește
participarea acestora la luarea deciziilor;
 conducerea societății va respecta demnitatea fiecărei persoane indiferent de sex și nu va promova
discriminări bazate pe concepții de religie, naționalitate, convingeri politice, apartenență sau
activitate sindicală, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, alte criterii
și va acționa în sensul acordării egalității de șanse.
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Art. 2.5. Obligaţiile societăţii privind asigurarea măsurilor specifice salariatelor gravide, mamelor
care alăptează, lucrătorilor cu probleme de sănătate
Conducerea societăţii va respecta cerinţele legale cu privire la salariatele gravide ,mamele care
alăptează, conform OUG nr. 96/2003 şi Legii nr. 25/2004; persoanelor cu afecţiuni ale sănătății,
sens în care :
 salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de
graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul
specialist care să îi ateste această stare
 femeile gravide și persoanele cu afecţiuni ale sănătăţii, care prezintă dovada/recomandarea de la
medicul specialist vor fi scutite de efort fizic deosebit și beneficiază de condiţii speciale de lucru
sau li se va schimba orarul sau locul de muncă;
 maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selecția candidatelor la angajare și
ulterior la promovarea acestora.
Angajatorul se obligă:
 să prevină expunerea lucrătorilor la riscuri care le pot afecta sănătatea și securitatea;
 să nu le constrângă pe femei să efectueze o muncă dăunătoare care să pună în pericol sănătatea
sau starea lor de graviditate sau să dăuneze copiilor nou născuţi;
 să amenajeze locuri speciale de odihnă cu mese, scaune, bănci pe care să se poată întinde pentru
relaxare;
 pentru toate activitățile susceptibile de risc, angajatorul va evalua anual și la orice modificare a
condițiilor de muncă, riscurile și starea de sănătate a lucrătorilor, astfel încât să nu pună în pericol
sarcina, alăptarea și sănătatea lucrătorilor;
 la evaluare va participa obligatoriu și medicul de medicina muncii;
 angajatorul va informa în scris lucrătorii asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot
fi supuse;
 femeile pot opta pentru un concediu plătit pentru îngrijirea copilului și vor fi aplicate
reglementările privind protecția maternității la locul de muncă;
 concediul pentru îngrijirea copilului se acordă la cerere în continuarea concediului, pentru sarcină
și lehuzie sau oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau de 3 ani în cazul
copilului cu handicap, după caz;
 aceste perioade constituie vechime în muncă și în specialitate și se vor include în calculul vechimii
neîntrerupte în muncă în cadrul societăţii;
 medicul de medicina muncii va informa în scris fiecare salariată cu privire la protecţia
maternităţii la locul de muncă conform prevederilor din OUG nr. 96/2003 şi Legii nr. 25/2004;
 medicul de medicina muncii stabileşte intervalele de timp la care este necesară schimbarea
poziţiei de lucru, perioadele de activitate, precum şi durata perioadelor pentru repaus în poziţie
şezândă sau, respectiv, pentru mişcare.
 se stabilește drept cameră de odihnă și recreere a femeilor însărcinate camera de educație
terapeutică și recepția spitalizării de zi care a fost dotată cu o canapea și utilizarea oficiului
alimentar pentru încălzirea hranei, prepararea de ceaiuri;
 totodată societatea va respecta recomandările medicale pentru femeile însărcinate și va susține
programele de controale medicale periodice, programele de exerciții fizice sau de recuperare după
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naștere, conform recomandărilor de specialitate;
societatea are obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în
limita a maximum 16 ore pe lună, în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul
programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale.
concediul de maternitate este de 126 de zile și va fi acordat la cererea scrisă și în baza
documentelor medicale și va fi fracționat conform reglementărilor în 63 zile înainte de naştere şi
63 de zile după naştere, cu decalajele specifice fiecărui caz în parte şi susţinute de documentele
medicale;
se acordă concediu paternal de 5 zile angajatului care devine tată sau 10 zile lucrătoare dacă acesta
face dovada absolvirii unui curs de puericultură;
vor fi respectate și celelalte prevederi legale pentru femeile gravide, lehuze și care alăptează.
Lucrătorii cu probleme de sănătate, dovedite prin documente medicale vor beneficia de concedii
medicale plătite, conform legii.

Art. 2.6. Obligațiile societății privind prevenirea, limitarea și controlul infecțiilor asociate
activității medicale
 asigurarea condițiilor necesare pentru efectuarea sterilizării, conform Instrucțiunilor Ministerului
Sănătății;
 asigurarea condițiilor necesare pentru efectuarea dezinfecției profilactice a saloanelor și a tuturor
materialelor, punctelor și spațiilor cu risc de infecție;
 respectarea circuitelor stabilite de conducerea unitatii și anume circuitul bolnavilor și însoțitorilor,
ale personalului medico-sanitar și de îngrijire, al vizitatorilor, al instrumentarului, al reziduurilor
periculoase și menajere, al medicamentelor, al alimentelor, al lenjeriei curate și murdare, al
probelor biologice pentru examenele de laborator;
 efectuarea autocontrolului microbiologic a personalului, asistaților și a spațiilor cu prioritate a
celor cu risc crescut de contaminare;
 unitatea sanitară va răspunde pentru activitățile de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor
asociate asistenței medicale, prin asumarea responsabilității profesionale și juridice, în
conformitate cu legislația in vigoare.

CAPITOLUL V
OBLIGAȚIILE ANGAJAȚILOR
OBLIGAȚIILE ANGAJAȚILOR:
 respectarea ordinii și disciplinei la locul de muncă, să îndeplinească toate sarcinile de serviciu,
precum și dispozițiile administrației privind desfășurarea activității în unitate;
 aplicarea corectă a normelor și instrucțiunilor referitoare la desfășurarea activităților rezultate din
fișa postului;
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 respectarea programului de lucru, folosirea integrală și cu maximum de eficiență a timpului de
muncă pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu: prezentarea lucrătorilor la locul de muncă după
ora stabilită pentru începerea programului se consideră întârziere și se diminuează timpul pontat
raportat la intârziere;
 executarea întocmai și la timp a obligațiilor de serviciu ce le revin și a dispozițiilor primite;
 utilizarea judicioasă a materialelor, combustibilului, energiei, etc. precum și evitarea oricărei
neglijențe în păstrarea și administrarea bunurilor;
 angajații unității au obligația respectării drepturilor pacientului;
 să organizeze și să desfășoare programulde educație pentru sănătate, activități de consiliere, atât
pentru pacienți, cât și pentru aparținători și diferite categorii profesionale aflate în formare;
 să utilizeze și să păstreze în bune condiții, echipamentele și instrumentarul din dotare;
 să supravegheze colectarea, depozitarea, transportul și eliminarea finală a materialelor și
instrumentarului de unică folosință utilizat (și se asigură de depozitarea acestora în vederea
distrugerii);
 să respecte reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor
asociate actului medical;
 să poarte echipamentul corespunzător funcției pe care o deține, în vederea păstrării igienei și a
aspectului estetic personal;
 respectă comportamentul etic față de pacienți, aparținători și celelalte persoane cu care
colaborează;
 în întreaga activitate desfășurată în cadrul unității întregul personal medico-sanitar are obligația
de a folosi un limbaj politicos atât față de pacienți cât și față de vizitatori și de însoțitorii
pacienților;
 să păstreze confidențialitatea față de terți ( alții decât familia și reprezentanții legali) asupra
tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraților;
 să acorde serviciile medicale în mod nediscriminatoriu tuturor asiguraților;
 să respecte dreptul la libera alegere a furnizorilor de servicii medicale în situații de trimitere
la consultații interdisciplinare;
 să nu folosească materiale și instrumentar sanitar a căror sterilizare este nesigură;
 să completeze prescripții medicale conexe actului medical, atunci când este cazul, pentru
afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale);
 să respecte clauzele contractuale cu CAS și sancțiunile în caz de nerespectare a acestora;
 să nu divulge informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul; informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în
care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.Datele personale
sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
OBLIGAȚIILE
INCENDIILOR

SALARIAȚILOR

PRIVIND

PREVENIREA

ȘI

STINGEREA

 să folosească corect echipamentele de muncă, conform instrucțiunilor și cu respectarea
regulilor specifice de SSM;
 să respecte reglementările și instrucțiunile de SSM și a celor privind folosirea
echipamentului individual de protecție și să contribuie la prevenirea și stingerea incendiilor
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sau a oricăror situații care ar putea pune în primejdie spațiile utilizate, instalațiile, viața sau
sănătatea proprie și a celorlalte personae;
să își însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei cadru din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă (SSM) şi măsurile de aplicare a acestora;
să participe la instructajele organizate pe linie de SSM şi PSI şi să-şi însuşească informaţiile
primite, pe care să le pună corect în aplicare;
să utilizeze corect conform cu instrucţiunile tehnice, procedurile de lucru şi instrucţiunile de SSMPSI maşinile , uneltele, instalaţiile, aparatura, echipamentele şi mijloacele de transport;
să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie în scopul pentru care i-a fost acordat, iar
după utilizare să-1 înapoieze sau să-1 pună la locul destinat pentru păstrare;
să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea după bunul
plac, a dispozitivelor de securitate la echipamentele de muncă cu care lucrează şi să utilizeze corect
aceste dispozitive;
să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate la echipamentele de muncă,
mijlocele, dispozitivele şi instalaţiile de prevenire şi protecţie şi în procesul de muncă;
să comunice imediat şefului ierarhic orice situaţie periculoasă constatată, care ar putea fi cauză de
producere a accidentelor sau altor evenimente la locul de muncă;
să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană sau de către alte persoane la locul său de muncă sau în alte locuri din societate,
despre care are informaţii;
să coopereze cu conducerea societăţii şi cu persoanele desemnate de aceasta pentru realizarea
măsurilor sau cerinţelor de SSM şi PSI;
să dea relaţiile solicitate şi să acorde sprijin inspectorilor de muncă, sanitari, medicului de medicina
muncii, inspectorilor pentru situaţiile de urgenţă şi altor persoane care concură la asigurarea SSM
şi PSI în cadrul societăţii;
să se prezinte la locul de muncă în stare fizică şi psihică bună, pentru desfăşurarea în condiţii de
siguranţă a activităţilor care-i revin conform fişei postului sau sarcinilor zilnice primite;
să nu consume băuturi alcoolice sau substanțe cu efect psihotrop înainte şi în timpul programului
de lucru şi să respecte regulile cu privire la fumat şi utilizarea focului deschis în incinta societăţii;
să anunțe conducătorul locului de muncă sau conducerea Clinicii dacă se află sub tratament
medicamentos de natură să afecteze exercitarea atribuțiilor de serviciu;
să utilizeze materialele igienico- sanitare şi alimentaţia de protecţie la locul de muncă şi în scopul
pentru care i-au fost acordate;
să acorde sprijin, în limita posibilităților, fără a periclita viața și sănătatea proprie precum
și a persoanelor din jur în caz de accidente sau evenimente produse la locul de muncă;
să pună în aplicare planurile de prvenire, protecție și intervenție în situațiile de urgență
respectând atribuțiile și sarcinile primite și să respecte regulile de comportare, evacuare şi
salvare fără a întreprinde acţiuni proprii riscante;
să respecte regulile de circulaţie atât pe căile interioare cât şi pe drumurile publice, pe timpul
deplasărilor legate de exercitarea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu;
să respecte cu strictețe regulile de electrosecuritate la locul de muncă;
să nuefectueze intervenţii pentru care nu este autorizat, nu a fost declarat apt medical, psihologic
și nu a fost instruit în prealabil;
să nu blocheze prin acţiunile proprii căile de acces, intervenţie şi evacuare în situaţiile de urgenţă;
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 să nu deterioreze semnalizările de securitate, mijloacele de alarmare, avertizare în situaţiile de
urgenţă şi să folosească aceste mijloace numai când situaţia o impune;
 să respecte şi alte dispoziţii sau instrucţiuni date de conducerea societăţii, în spiritul
reglementărilor în vigoare şi care să concure la realizarea sarcinilor de serviciu.
OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA TOATE DATELE,
INFORMAȚIILE DESPRE PACIENȚI, PRECUM ȘI CU PRIVIRE LA ACTUL MEDICAL
 angajații unității au obligația respectării confidențialității datelor personale ale celorlalți angajați
ai unității;
 să nu divulge informațiile privid starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale fiind confidențiale chiar și după decesul acestuia;
 informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă
consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;
 personalul medical sau nemedical nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune
pentru a-l determina pe acesta să îi recompenseze atlfel decât prevăd reglementările de plată legale
din cadrul unității ;
 să nu folosească materialele sau instrumentarul pe care le consideră ca nefiind bine sterilizate
 să păstreze și să mențină înțelegerea privind relațiile de serviciu cu ceilalți salariați, neinstigând la
vulgaritate, ură, răzbunare, astfel încât salariații să nu presteze munca în condiții de stres;
 angajații unității au obligația obținerii consimțământului informat al pacientului asupra actului
medical și tot ce derivă din acesta.

FUNCŢIA DE GESTIUNE A DATELOR ŞI INFORMAŢIILOR MEDICALE
– DOSARUL PACIENTULUI
Funcția de gestiune a datelor şi informaţiilor medicale se referă la centralizarea, administrarea,
protejarea şi asigurarea back-up-ului datelor atât cu caracter general cât şi cele cu caracter
confidenţial. Acest lucru se realizează prin metode specifice, având ca suport atât partea structurală
organizatorică , infrastructura IT, proceduri de lucru departamentale, proceduri legate de
securizarea confidenţialităţii datelor cât şi partea de management , organizare a modului de lucru
prin stabilirea unor ierarhii administrative ce definesc accesul unic al fiecărui utilizator la datele
solicitate. Responsabilul privind gestiunea datelor este specific fiecărei activităţi operaţionale.
Accesul la baza de date este reglementat și se face restricționat pe fiecare department și
categorie profesională (sunt alocate ID și parole de acces personalizate).
Este reglementată procedura de asignare a accesului restricţionat la informaţii pe categorii
profesionale/tipuri de informaţii şi pentru fiecare persoană angajată în parte indiferent de categoria
în care se încadrează. Aplicaţia informatică are implemetat un sistem de auditare al înregistrărilor
prin stocarea informaţiilor cu privire la utilizatorul şi momentul în care a fost efectuată o operaţiune
în baza de date. Aplicaţia este prevăzută cu sistem automat de back-up a bazei de date.
Şeful departamentului administativ şi financiar contabil este responsabil în ceea ce priveşte
structura şi managementul datelor cu caracter contabil şi administrativ, personalul
compartimentului statistică este responsabil pentru procesarea în bună regulă a datelor centralizate
precum şi limitarea accesului fizic la datele respective, şeful fiecărui compartiment este responsabil
cu confidenţialitatea datelor menţionate în FOCG, iar suportul IT( gestionarea datelor cât şi fluxul
REGULAMENT INTERN
S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L

acestora din punct de vedere hardware şi software, asigurarea asistenţei tuturor celor implicaţi în
gestionarea datelor ce fac parte din fluxul documentelor unităţii) este asigurat prin contract de
mentenanţă.

CAPITOLUL VI
TIMPUL DE LUCRU

ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU. CONCEDII ȘI SĂRBĂTORI LEGALE
Art.1.În conformitate cu prevederile noului Cod al muncii, durata normal de muncă pentru
salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore/zi si nu mai mult de 40 ore/săptămână, în afară
situaţiilor care impun prelungirea programului normal de lucru. În aceste situaţii se vor acorda
libere compensatorii sau se vor plăti ca ore suplimentare conform reglementărilor în vigoare şi
contractului individual.Prezentul regulament stabileşte ca activitatea specialităţilor clinice să se
desfăşoare în funcţie de programările făcute, iar programul de lucru și organizarea cabinetelor să
fie afişată la avizierul clinicii. Toate aceste afişări vor fi arhivate. Pentru medici și personalul de
specialitate prevăzut în OMSF nr. 245/2003 si O.M.S. nr .870/2004 durata normal a timpului de
lucru este de 7 ore/zi.
Art. 2. Pentru unele activități, locuri de muncă și categorii de personal se pot stabili programe de
lucru în fracțiuni de normă, retribuirea făcăndu-se corespunzător.
Art. 3 . Activitatea este consemnată zilnic în condicile de prezență pe compartimente, laborator,
recuperare, administrativ, etc. cu specificarea orei de începere a programului și orei de terminare
a programului.
Condicile de prezență sunt verificate zilnic de șeful biroului administrativ, care are obligația de
ac onfirma prin semnătură, concordanța prezenței din unitate cu cea din condică.

Art. 4.Prin acest Regulament Intern , se stabilește următorul program de lucru:
AMBULATORIU DE SPECIALITATE:
Luni-vineri:7.30-20.00
Sâmbătă:8.00-13.00
LABORATOR:
Program de recoltare:7.30-10.00
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Prelucrare probe: 10.00-18.00
Eliberarea rezultate: 18.00-20.00
BAZA DE RECUPERARE:
Luni-vineri:7.30-20.00
Sâmbătă:8.00-13.00
STRUCTURA SPITALIZARE DE ZI:
Luni:7.30- 17.00
Marti:7.00-21.00
Miercuri:7.30 – 20.00
Joi:7.30 – 20.00
Vineri:7.30 - 17.00
Art.5.Conducătorii locurilor de muncă vor organiza activitatea astfel încât sarcinile de serviciu să
se desfăşoare în cadrul timpului de lucru stabilit.
Art. 6.Lucrătorii au dreptul la pauză de masă care nu poate fi mai mică de 15 minute. Repausul
pentru luarea mesei se include în programul de lucru.
Art. 7.Lucrătorii au dreptul în fiecare săptămână la un repaus de cel puţin 48 de ore
consecutiv, care se acordă de regulă sâmbăta și duminica.
Art. 8.Conducerea societăţii va acorda salariaţilor ca libere toate zilele de sărbătoare legală ,
aprobate la nivel naţional conform reglementărilor în vigoare. Pentru asigurarea continuității
acordării serviciilor medicale (cf art 140, titlul III, Codul muncii actualizat 2017) unitatea poate
desemna salariați care să lucreze și în aceste zile.
Conform Codului muncii actualizat 2017- Art 142
(1) Salariaţilor care lucrează în unităţile prevăzute la art. 140, precum şi la locurile de muncă
prevăzute la art. 141 (locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită
caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii) li se asigură compensarea cu
timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.
(2) 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 ce nu poate fi mai
mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.
Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
1 şi 2 ianuarie;
Vinerea Mare
prima şi a doua zi de Paşti;
24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
1 mai
Prima și a adoua zi de Rusalii
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1 iunie
Adormirea Maicii Domnului
30 noiembrie- Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
1 decembrie
Prima și a doua zi de Crăciun
două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de
cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
Art.9. Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților. Durata minimă
a concediului de odihnă anual este de 21 de zile lucrătoare. Angajatorul este obligat să acorde
concediu, până la sfârșitul anului următor, tuturor salariaților care într-un an calendaristic nu au
efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul. Compensarea în bani a concediului de
odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
Art. 10. Efectuarea concediului de odihnă de realizează în baza unei programări colective sau
individuale stabilite de angajator cu consultarea reprezentanților societății, ori cu consultarea
salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârșitul anului
calendaristic pentru anul următor. Prin programare colectivă se vor stabili perioade de concediu
care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă. Prin programare
individuală se stabilește data efectuării concediului, perioada în care salariatul are dreptul de a
efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni. În cadrul perioadelor de concediu
stabilite , salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puțin 60 de zile anterioare efectuării
acestuia. În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul se obligă să
stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin
10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.
Art. 11. Absențele nemotivate se scad din durata legală a concediului de odihnă și după caz se
sancționează conform legii.
Art. 12. Concediul de odihnă se întrerupe în următoarele cazuri
Concediul de odihnă poate fi intrerupt , la cererea salariatului, pentru motive obiective.
Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forță majoră sau pentru
interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul se
obligă să suporte toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la
locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii
concediului de odihnă.
Concediul de odihnă se întrerupe când salariatul se află în concediul medical mai mare de 7 zile
sau când este internat în spital.
Concediul de odihnă se întrerupe când salariatul este chemat să presteze activități, la cererea
administrației societății. Vor fi recunoscute drepturile în asemenea situații.
Art. 13. Concediul fără plată se acordă potrivit legii. Durata concediului fără plată este de
maxim 30 de zile și se va acorda de către conducerea societății în funcție de situație.
Art. 14. Salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare
profesională care se pot acorda cu sau fără plată.
Concediul de formare profesională fără plată se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada
formării
profesionale
pe
care
salariatul
o
urmează
din
iniţiativa
sa.
Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia
grav desfăşurarea activităţii.
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Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională va fi înaintată angajatorului cu cel
puțin o lună înainte de efectuarea acestuia și va preciza data de data de începere a stagiului de
formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare
profesională.
Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în
cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ
sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de
învăţământ superior, cu respectarea condiţiilor stabilite mai sus
Codul muncii actualizat 2017 prevede la Art 157
1)În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa
participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are
dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile
lucrătoare sau de până la 80 de ore.
2) În situaţia prevăzută la alin. (1) indemnizaţia de concediu va fi stabilită conform art. 150.
3)Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevăzut la alin. (1) se stabileşte de
comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi
înaintată angajatorului în condiţiile prevăzute la art. 156 alin. (1) .
și la Art. 158
Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de
odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile
cuvenite salariatului, altele decât salariul.
Art.15. În cazul în care participarea la cursurile de formare profesională este inițiată de angajator,
toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de catre acesta. Pe perioada
participării la cursurile de formare profesională , salariatul va beneficia de toate drepturile salariale
deținute.
Art.16. Evidența timpului de muncă se realizează prin pontaj . Acesta se va întocmi corect și la
zi.
Art .17.Lucrătorii care au prevăzut prin contractul individual program cu fracţiune de normă nu vor
efectua ore suplimentare , decât în situaţii de forţă majoră sau pentru prevenirea unor accidente,
incendii, alte situaţii de urgenţă şi înlăturarea urmărilor acestora. În cazul unor evenimente
familiale deosebite , salariații au dreptul la zile libere plătite , cae nu se includ în durata concediului
de odihnă. Evenimentele familiale deosebite și numărul zilelor libere plătite sunt după cum
urmează:
 la căsătoria salariatului – 5 zile
 la căsătoria unui copil – 2 zile
 la nașterea unui copil 5 zile + 10 zile dacă tatăl copilului a urmat un curs de puericultură
 la decesul soțului, copilului , părinților , socrilor – 3 zile
 la decesul bunicilor, fraților , surorilor – 1 zi
 donatorii de sânge conform legii
 la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiași unități, cu mutarea domiciliului în altă
localitate – 5 zile
 30 de zile concediu fără plată pentru pregătirea și susținerea lucrării de diplomă în
învățământul superior
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CAPITOLUL VII
FORMAREA PROFESIONALĂ
Art. 1. Formarea profesională a salariaților se poate realiza prin următoarele forme
 Participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare
profesională dințară sau străinătate;
 Stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă;
 Ucenicie la locul de muncă;
 Formare individualizată;
 Alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat.Se consideră alte forme de pregătire
profesională participările la toate instruirile specificate în planul de pregătire profesional al
unității , anexat prezentului Regulament Intern.
Art. 2. Participarea la formarea profesională poate avea loc la inițiativa angajatorului sau la
inițiativa salariatului. Toate aspectele legate de formarea profesională se stabilesc prin acordul
părților și fac obiectul unor acte adiționale la contractul individual de muncă.
Art. 3. Participarea la formarea profesională la inițiativa angajatorului
În cazul în care participarea la cursurile de formare profesională este inițiată de angajator, toate
cheltuielile ocazionate de această participare va fi suportată de către angajator. În această situație
salariatul va beneficia de toate drepturile salariale deținute și de vechime la acel loc de muncă,
această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat
(Conform Codului Muncii actualizat 2017, Art.197,(3) )
Salariatul care a beneficiat de un curs conform Art.3. nu poate avea inițiativa încetării contractului
individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adițional. Durata obligaţiei salariatului de
a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea
profesională, precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligaţiile salariatului, ulterioare formării
profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă.
Nerespectarea de către salariat a acestor dispoziții determină obligarea la suportarea tuturor
cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din
perioada stabilită conform actului adițional încheiat la contractual de muncă.Obligația prevăzută
revine și salariaților care au fost concediați în perioada stabilită actul adiţional, pentru motive
disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive
pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă
pentru o infracţiune în legătură cu munca lor, precum şi în cazul în care instanţa penală a pronunţat
interdicţia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.
Art. 4. Participarea la formarea profesională la inițiativa angajatului
În cazul în care salariatul este cel care are inițiativa participării la o formă de pregătire profesională
cu scoaterea din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului împreună cu reprezentanții
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salariaților. Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat în termen de 15 zile de
la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire la condiţiile în care va permite
salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate
sau în parte costul ocazionat de aceasta.

CAPITOLUL VIII
DREPTURI ȘI RECOMPENSE ACORDATE LUCRĂTORILOR
Art.1.Drepturile lucrătorilor vor respecta cerinţele legale în vigoare şi sunt stipulate în contractul
individual. Cuantumul drepturilor băneşti este stabilit de administraţia societăţii împreună cu
reprezentanţii lucrătorilor şi se va încadra în limitele şi procentele stabilite de cadrul legislativ la
nivel naţional. Salariile se vor plăti în bani la data stabilită prin contractul individual de muncă.
Plata se va efectua prin virament sau cash. Angajatorul se obligă să nu întârzie cu plata salariilor
faţă de data stabilită.
Art.2.Lucrătorii care se evidenţiază prin prestaţii deosebite în executarea atribuţiilor de serviciu,
pot primi, la propunerea conducerii societăţii premii și recompense materiale, majorarea salariului
de bază, alte recompense.

CAPITOLUL IX
MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR
SESIZĂRILOR, RECLAMAȚIILOR SALARIAȚILOR

ȘI

Art.1.Orice salariat are dreptul de a formula cereri sau sesizări conducerii societăţii cu privire la
încălcarea unor drepturi, abuzuri exercitate asupra sa, alte aspecte legate de relaţiile de muncă.
Art.2. Cererile, sesizările, reclamaţiile se pot înainta în scris conducerii societăţii prin
reprezentanţii aleşi sau în mod direct.
 Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea fiind clasate.
 Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă.
 În situaţia în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă mai multe
petiţiicu acelaşi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să
primească un singur răspuns.
Art.3. Comisia de etica din cadrul societăţii va analiza conţinutul cererii sau sesizării şi va formula
în scris răspunsul către persoana în cauză, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării.
În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia salariatului necesită o cercetare mai amănunţită,
angajatorul poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.
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Art.4. Analizarea şi soluţionarea cererilor sau sesizărilor se va face în mod .obiectiv, prin
conlucrarea tuturor factorilor de decizie din conducerea societăţii, probându-se prin cercetări la
faţa locului, discuţii cu persoana în cauză sau alte persoane implicate.
Art.5. Dacă persoanele care au formulat cereri, sesizări, reclamaţii nu sunt mulţumite de rezultatul
soluţionării acestora în cadrul comisiei de etica îşi pot exercita dreptul legal de a solicita sprijin în
rezolvare instituţiilor şi forurilor abilitate.
Art.6.În situaţia soluţionării cererilor, sesizărilor salariaţilor de către organele abilitate din afara
societăţii, conducerea va acorda sprijinul necesar, va pune la dispoziţia acestora documentele şi
probele solicitate şi va acţiona obiectiv în spiritul legii.

CAPITOLUL X
ABATERI ȘI SANCȚIUNI DISCIPLINARE
Art.1.Încălcarea obligaţiilor și atribuţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare,
constituie abatere disciplinară și se sancţionează indiferent de funcţia pe care o are persoana care
a săvârșit-o.
Sancţiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate personalului în caz de abatere sunt cele
rezultate din Codul Muncii.
Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o
abatere disciplinară sunt:
 avertisment scris;
 retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
 reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10 %;
 reducerea salariului de bază şi /sau , după caz, a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de
1-3 luni cu 5-10 %;
 desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
În cazul în care prin statute profesionale aprobate prin lege specială se stabileşte un alt regim de
sancţionare, va fi aplicat acesta.
Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu
i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se
constată prin decizie a angajatorului emisă îm formă scrisă.
Amenzile disciplinare sunt interzise şi pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o
singură sancţiune.
Art.2.Repetarea unei abateri de acelaşi fel sau gravitate se pedepseşte cu o sancţiune mai mare
celei aplicate anterior.
Art.3. Sancţiunea disciplinară se aplicănumai după cercetarea prealabilă a faptei ce constituie
abatere, ascultarea persoanei în cauzăși verificarea susţinerilor făcute de acesta în apărare.
În acest sens se au în vedere următoarele:
 împrejurările în care a fost săvârşită fapta ;
 gradul de vinovăţie a salariatului;
 consecinţele abaterii disciplinare ;
 comportarea generală în serviciu a salariatului;
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 eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior.
Art.4. Sancţiunea disciplinară poate fi stabilită și va trebui comunicată, în scris în termenul legal
de către cel în drept să o aplice.
În comunicarea scrisă se va indica în mod obligatoriu calea de atac și organul competent să
soluţioneze litigiul.
Art.5. În cazul în care societatea face plângere penală împotriva unui lucrător sau acesta a fost
trimis în judecată pentru fapte penale - incompatibile cu funcţia deţinută - persoana în cauză va fi
suspendă din funcţie până la clarificarea situaţiei. Pe timpul suspendării persoanei în cauză i se
suspendă drepturile băneşti, care vor fi redobândite daca în instanţă are câștig de cauză.
Art.6.Societatea are obligaţia să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un
prejudiciu material din culpa administratorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în
legătură cu serviciul, în condiţiile art. 2.69. alin 2 şi 3 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
Art.7. Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile
contractuale pentru pagubele materiale produse societăţii din vina şi în legătura cu munca lor , în
condiţiile art. 270 şi următoarelor din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.

CAPITOLUL XI
FAPTE CARE CONSTITUIE ABATERI DISCIPLINARE
Art. 1.Prezentul capitol stabilește faptele care constituie abateri disciplinare.
Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
 întârzierea sistematică în efectuarea sarcinilor de serviciu;
 absentarea nemotivată de la serviciu timp de 3 (trei) zile lucrătoare consecutive sau 5 (cinci)
zile lucrătoare într-un an calendaristic, poate duce la desfacerea contractului de muncă;
 orice lipsă de la program nejustificată, se consideră absență nemotivată;
 nerespectarea secretului profesional sau de confidențialitate a lucrărilor ce au acest caracter;
 refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuțiunile de serviciu;
 neglijența repetată în execuția lucrărilor;
 atitudini ireverențioase față de alte persoane în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu;
 prezentarea la program sub influența băuturilor alcoolice sau introducerea acestora în unitate,
consumul de alcool în timpul programului;
 prezentarea la program sub influența substanțelor psihotrope sau introducerea acestora în
unitate, consumul de astfel de substanțe în timpul programului;
 refuzul de a efectua testările privind alcoolemia sau depistarea substanțelor psihotrope;
 folosirea în scopuri personale a bunurilor din dotarea unității, falsificarea documentelor
primare (pontaje, norme de muncă, calcule de salarii, contracte, rapoarte, comenzi, foi de
parcurs, fișe de gestiune, etc);
 favoritism la angajare, promovare și înlesniri în acordarea drepturilor;
 refuzul de a se prezenta la controalele și verificările privind starea sănătății sau aptitudinilor
și la examenele periodice cerute de legislația în vigoare sau stabilite prin prezentul
Regulament Intern;
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 încălcarea regulilor de comportament civic și etic în cadrul relațiilor de muncă în incinta
unității sanitare, insulta, calomnia, lovirea, degradarea bunurilor din dotarea unității;
 neinformarea conducătorilor ierarhic superiori despre deficiențele care stânjenesc
desfășurarea normal a activității la locurile de muncă;
 raportarea de date sau de informații false sau incomplete;
 încălcarea normelor și regulilor de securitate a muncii, PSI, neefectuarea controlului medical,
neluarea de măsuri sau nerespectarea măsurilor dispuse care ar putea crea un pericol imminent
de producer a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională precum și a regulilor
privind accesul și circulația la locurile de muncă;
 părăsirea locului de muncă fără încuviințarea șefului ierarhic;
 împiedicarea sau sustragerea de la lucru, în interes personal a celorlalți salariați;
 scoaterea din unitate fără drept sau înstrăinarea bunurilor unității;
 folosirea în scop personal sau pentru altul a bunurilor din dotarea unității;
 acordarea de interviuri referitor la unitate, fără acordul conducerii;
 părăsirea locului de muncă fără a-l preda schimbului următor;
 intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;
 manifestări care aduc atingere prestigiului instituției;
 desfășurarea în timpul programului sau în unitate de activități cu caracter politic;
 neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului;
 neînștiințarea șefului ierarhic superior în termen de 24 ore de către salariat a faptului că se
află în concediul medical sau concediul medical prenatal, precum și a unor evenimente
familiale deosebite (căsătoria salariatului, nașterea sau căsătoria unui copil,decesul soțului,
socrilor sau al unei rude până la gradul II inclusiv, ziua de naștere a salariatului, la cerere,
urmând a se efectua recuperarea zilei libere acordate);
 lipsa respectului față de pacienți, ca persoane umane, fără nici o discriminare, de către
personalul medico – sanitar;
 în situația în care salariatul nu se prezintă la serviciu în maxim 3 zile lucrătoare de la data
expirării concediului fără plată, concedii medicale, concediu fără plată, concediu de studiu
sau altesituații, se va proceda la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
 nerespectarea confidențialității față de terți ( cu excepția familiilor și ale
reprezentanților legali ) a datelor personale a angajaților și a tuturor informațiilor
medicale despre pacienți;
 pot constitui abateridisciplinare șialte fapte de naturăsăaducă atingere activității dinunitate,
celorlalți salariați saupersoane dinafară cu care intră în relații prin natura activității.
Enumerarea abaterilor disciplinare de mai sus nu este limitativă iar răspunderea penală, materială,
civilă sau contravențională nu exclude răspunderea disciplinară.
PROCEDURA DISCIPLINARĂ
Sub sancțiunea nulității absolute, nici o măsură, cu excepția celei prevăzute la art. 248 alin. (1)
lit.a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de
persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea , precizându-se obiectul, data ,
ora și locul întrevederii.
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Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute la alin . (2) fără un motiv
obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare
prealabile.
În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate
apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și
motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un
avocet sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în
termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii
disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.
Sub sancțiunea nulității absolute , în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de
muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu
a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată;
f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.
Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii
și produce efecte de la data comunicării.
Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al
primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de acesta.
Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești competente în
termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării.

CAPITOLUL XII
CRITERIILE ȘI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ
A SALARIAȚILOR
Art. 1. Prezentul capitol stabilește criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților
Evaluările profesionale ale salariaţilor vor avea la bază următoarele criterii privind performanţele
profesionale în contextul respectării disciplinei şi ordinii interioare din cadrul societăţii:
 nivelul de pregătire profesională pentru funcția ocupată, atestat prin diploma și certificate de
studii în domeniu;
 cunostințele și practica personalului medical în legătură cu obținerea consimțământului
informat;
 cunoștințele și atitudinea personalului medical legate de respectarea normelor etice și legale
aplicabile păstrării confidențialității datelor medicale;
 preocuparea persoanei pentru îmbunătăţirea performanţelor profesionale prin studiu
individual, desăvârşirea aptitudinilor practice, participarea la formele de pregătire şi
specializare organizate şi susţinute cu efortul societăţii;
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 atitudinea față de îndeplinirea obligațiilor contractuale și a celor rezultate din fișa postului;
 spiritul de echipă și comunicarea cu colegii, administrația societății și reprezentarea corectă a
firmei în relațiile cu clienții, delegații, după caz;
 inițiativă și preocupare pentru îmbunătățirea metodelor și condițiilor de lucru;
 invenții, inovații legate de activitatea desfășurată;
 completarea studiilor în corelare cu avansările și ruta profesională;
 prezentarea la locul de muncă în stare fizică și psihică bună și respectarea programului de
lucru;
 disponibilitate pentru program de lucru prelungit și deplasări atunci când interesele firmei
impun aceste eforturi suplimentare;
 ducerea la îndeplinire a tuturor sarcinilor de serviciu care-i revin conform fișei postului sau
sarcinilor zilnice primite;
 păstrarea confidențialității datelor la care are acces în activitatea din cadrul societații și
neîntreprinderea unor acțiuni care să prejudicieze interesele firmei;
 folosirea corectă a echipamentelor de muncă, conform instrucțiunilor de lucru și cu
respectarea regulilor specifice de SSM;
 respectarea reglementărilor și instrucțiunilor de SSM și a celor privind folosirea
echipamentului individual de lucru și de protecție, după caz;
 participarea la instructajele organizate pe linie de SSM și PSI cu însușirea și punerea în
aplicare a informațiilor primite;
 respectarea cu strictețe a ordinii și disciplinei la locul de muncă ( să nu consume băuturi
alcoolice, substanțe halucinogene înainte și în timpul programului de lucru și să respecte
regulile cu privire la fumat și utilizarea focului deschis în incinta societății, să mențină libere
căile de acces, intervenție și de evacuare);
 respectarea regulilor de circulație atât pe căile interioare cât și pe drumurile publice, pe timpul
deplasărilor legate de exercitarea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu;
 comunicarea interpersonală, comunicarea cu pacienții și aparținătorii.
Vor fi avute în vedere la evaluările profesionale şi încălcările de la disciplina internă şi sancţiunile
administrative date în special pentru :
 scoaterea din incinta unității și însușirea bunurilor materiale aparținând societății, fără
aprobarea și acordul administrației ;
 înstrăinarea bunurilor care au fost date spre folosință sau păstrare, sustragerea de bunuri
material de la ceilalți salariați ai societății;
 efectuarea de lucrări sau prestarea unor activități care nu au fost dispuse de conducerea
societății;
 modificări neaprobate sau degradarea intenționată a echipamentelor de muncă și a celor de
protecție din dotare;
 exploatarea sau întreținerea necorespunzătoare, lăsarea fără supraveghere a echipamentelor
de muncă, receptorilor electrici;
 nerespectarea programului de lucru;
 alte încălcări de la Regulamentul Intern și legislația din domeniul muncii. Aceste criterii și
repere de evaluare profesională vor fi completate după caz și alte aspecte rezultate din
particularitățile activității prestate și schema de încadrare cu personal.

REGULAMENT INTERN
S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L

CAPITOLUL XIII
NORME OBLIGATORII ȘI DISPOZIȚII FINALE
Art. 1.Accesul în unitate se realizează astfel :
 în baza codului de acces, pentru personalul propriu;
 pentru personalul din afara unității venit în interes de serviciu pe baza buletinului de
identitate sau a legitimației de serviciu;
 pentru vizitatorii bolnavilor , cu acordul asistentului șef de structură;
 pacienților le este interzis accesul în zonele restricționate ale unității pe perioada internării;
 pacienții au acces neîngrădit la registrul de sesizări și reclamații aflat la avizierul unității;
Art.2.Ziariștii,reporterii,fotoreporterii au acces în unitate numai pe bază de acord scris al
managerului unității.
Art. 2.1.Accesul pentru reprezentanții presei se face numai cu acordul managerului clinicii care
va nominaliza în mod explicit locurile în care se poate filma sau persoanele cărora li se pot lua
interviuri, cu respectarea drepturilor pacienților la intimidate.
Art. 2.2. Pentru aceasta, anterior, reprezentanții mass– media vor face demersuri scrise sau
verbale în vederea obținerii acordului de principiu.
Art. 2.3.În vederea desfășurării fluent a acestei activități, managerul va nominaliza un
reprezentant, care va fi desemnat ca purtător de cuvânt al institutiei.
Art. 3. Accesul salariaților în unitate , după programul de lucru, în zilele de sâmbătă ori în zilele
de sărbători legale când nu se lucrează, se face numai cu aprobarea conducerii, la propunerea
șefilor de compartimente, servicii, laboratoare.
Art.4. Plecarea din instituție în timpul programului de lucru, se face numai în interes de serviciu
și numai cu aprobarea șefului ierarhic.
Art.5. Orice lipsă de la program, nejustificată, se consideră absență nemotivată.
Art.6.Orice modificare de nume, stare civilă, schimbare de domiciliu, se va comunica biroului
R.U.N.O.S.
Art. 7. Zonele interzise accesului public sunt stabilite prin afișaj de atenționare. Este interzis
accesul persoanelor străine în unitate în zonele de risc laborator, depozit de deșeuri medicale
periculoase, precum și în alte zone stabilite de managerul spitalului.
Art. 8. Întâlnirile dintre reprezentanții firmelor de medicamente și medicii specialiști se va
desfășura după un program organizat și aprobat de către conducerea unității.
PROGRAM REPREZENTANȚI MEDICALI:
LUNI ȘI VINERI 14.00-15.00
Art. 8.1.Conținutul materialului publicitar trebuie notificat către conducerea unității.
Art. 8.2.Oferirea de mostre de către firmele de medicamente pentru medicii specialiști din unitate
trebuie să se desfășoare după un program aprobat de conducerea unității.
Art. 9. În întreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduită civilizată,
politicoasă, neomițând formulele și saluturile de politețe, atât față de pacienți cât și față de
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însoțitorii și vizitatorii acestora. Toți salariații unității precum și personalul ce deservește paza și
curățenia (care pot fi angajați ai unor firme de prestări servicii), vor acționa într-un climat de liniște
care să asigure confort psihic pacienților evitând pe cât posibil, orice discomfort fonic ( prin ton
ridicat, zgomote ale utilajelor și dispozitivelor cu care își desfășoară activitatea) cu prepoderență
în perioadele destinate odihnei pacienților. Atât medicii cât și personalul cu pregătire medie și
auxiliară se vor comporta cu pacienții și aparținătorii acestora într-o manieră care să excludă orice
posibilitate de interpretare din partea acestora că se dorește sau se urmărește o plată din partea
acestora.
Art. 10.Prezentul Regulament Intern va fi afișat și prelucrat cu toți salariații, indiferent de funcție
și loc de muncă, încheindu-se proces-verbal sub semnătură de luare la cunoștință
Art. 11. Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a Regulamentului Intern, prelucrarea
se face de către șeful ierarhic, în cadrul compartimentului în care acesta se angajează, confirmarea
anexându-se la contractual individual de muncă.
Art.12. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament Intern se abrogă dispozițiile vechiului
Regulament.
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