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CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Spitalul General Căi Ferate Galaţi este înfiinţat în baza Ordinului Ministerului Transporturilor şi
Telecomunicaţiilor nr. 1044/05.08.1980 şi este unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, cu rol în
asigurarea de servicii medicale (preventive, curative, de recuperare şi paleative) funcţionând pe principiile prevăzute
în Legea nr. 95/2006, participând la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.
Spitalul General Căi Ferate Galaţi se află în subordinea Ministerului Transporturilor, conform prevederilor
Ordonanţei de urgenţă nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului
Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare.
ART. 1. Prezentul Regulament Intern este intocmit in conformitate cu prevederile Codului Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003 cu modificările si completările ulterioare si se aplica întregului personal ai Spitalului General CF Galaţi
indiferent de durata si tipul contractului de munca sau modalitatea salarizarii si de asemenea si celor care lucreaza in
cadrul unitatii sub orice forma (detasati, delegaţi sau firme care asigura diverse servicii in incinta unitatii) precum si
celor care efectueaza voluntariate, stagii ori schimburi de experienţa sau iau parte la diferite forme de invatamant
(specializare, perfecţionare etc.) in cadrul spitalului.
ART. 2. (1) Prevederile Regulamentului Intern, care va fi numit in continuare Regulament, sunt obligatorii si trebuie
respectate cu strictete de toate categoriile de salariaţi din unitate si de către toate persoanele ce desfasoara
activitati pe teritoriul acesteia, indiferent de nivelul ierarhic in care isi desfasoara activitatea.
(2)
Relaţiile de munca in cadrul Spitalului General CF Galaţi au la baza principiul egalitatii de tratament fata
de toti salariaţii, al nediscriminarii de orice fel si al înlăturării oricărei forme de incalcare a demnitatii.
CAPITOLUL II - Drepturile si obligaţiile angajatorului
ART. 3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca organizarea si funcţionarea unitatii;
b) sa stabileasca prin fisa postului atributiile corespunzătoare pentru salariat, in condiţiile legii;
c) sa dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru toti salariaţii sub rezerva legalitatii si oportunitatii acestor
decizii;
d) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu si a evaluarii corecte si obiective a
tuturor angajaţilor;
e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii,
contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.
ART. 4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligaţii:
a) sa informeze salariaţii asupra condiţiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relaţiilor
de munca;
b) sa asigure permanent condiţiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si
condiţiile corespunzătoare de munca ;
c) sa acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din
contractele individuale de munca;
d) sa comunice periodic salariaţilor situatia economica si financiara a unitatii, cu excepţia informaţiilor sensibile
sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea unitatii;
e) sa plateasca toate contribuţiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contribuţiile
si impozitele datorate de salariaţi, in condiţiile legii;
f) sa înfiinţeze registrul general de evidenta a salariaţilor si sa opereze înregistrările prevăzute de lege;
g) să înfiinţeze un registru de evidenţă a voluntarilor, a duratei şi tipul activităţilor desfăşurate şi să elibereze
un certificat de voluntariat la care se anexeaza un raport de activitate ,conf prevederilor Legii 78/2014
privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania;
h) sa asigure si sa garanteze pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
i) sa asigure efectuarea controlului medical anual pentru toti angajaţii in conformitate cu HGR nr.355/2007
privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
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sa comunice Contractul Colectiv de Munca alicabil, si orice modificare legata de acesta, in termen de 5 zile
de la data semnării lu i. Comunicarea se va face prin înaintarea unui exemplar către sindicate si către şefii de
sectii/ambulatoriî/compartimente in vederea informării sub semnătură a salariaţilor;
sa asigure condiţiile necesare aplicarii dispoziţiilor legale in vigoare referitoare la securitatea muncii si
prevenirea incendiilor, timpul de lucru si de odihna, acordarea drepturilor salariaţilor pentru munca
prestata;
sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora;
sa stabileasca proceduri de evaluare periodica a angajaţilor;
sa asigure dialogul social cu reprezentanţii angajaţilor;
sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentanţii salariaţilor in privinţa deciziilor susceptibile sa
afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
sa desfasoare activitatea de educaţie medicala (EMC) pentru medici, asistenti medicali si alt personal.
Costurile acestor activitati sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri, in
condiţiile alocarilor bugetare;
sa urmareasca periodic modul in care dotarea compartimentelor de munca este realizata in raport de
cerinţele si specificul fiecărei activitati;
să organizeze activitatea
sa creeze condiţii de prevenire si inlaturare a tuturor cauzelor sau împrejurărilor care pot produce pagube
patrimoniului unitatii;
sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
sa asigure prevenirea sl combaterea infecţiilor nosocomiale;
sa asigure efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor si a altor îngrijiri medicale bolnavilor
spitalizati;
sa asigure stabilirea corecta a diagnosticului si a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizati;
sa asigure aprovizionarea medicamentelor in limita bugetului aprobat si distribuirea acestora;
sa asigure dreptul la îngrijiri medicale nediscriminatoriu;
sa asigure monitorizarea si evaluarea continua a caîitatii îngrijirilor;
sa asigure aprovizionarea cu substante si materiale de curăţenie si dezinfectie,in limita bugetului aprobat;
sa asigure aprovizionarea in vederea asigurarii unei aiimentatii corespunzătoare, atat din punct de vedere
calitativ cat si cantitativ, respectând alocaţia de hrana alocata conform legislaţiei în vigoare,in limita
bugetului aprobat;
sa asigure, realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea masurilor de protectia muncii si paza contra
incendiilor conform normelor in vigoare;
sa puna la dispoziţia salariaţilor spaţiu de lucru cu dotări, echipamente de protectie, mijloace materiale si
de lucru necesare asigurarii unor condiţii corespunzătoare de munca pentru atingerea standardelor de
performanta cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecaraia;
in perioada de carantina sa limiteze accesul vizitatorilor in spital, iar in unele secţii, sa interzică vizita
apartînatorîlor;
alte obligaţii prevăzute de legislaţia in vigoare;
sa respecte prevederile in vigoare în vederea aplicarii Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului si
Normele de aplicare ale acesteia;
sa asigure egalitatea de sanse intre femei si barbati in cadrul relaţiilor de munca, conform Legii nr. 200/2002
cu modificările si completările ulterioare, precum si sa prevină si sa sancţioneze, conform legii, orice alta
forma de discriminare.
sa respecte prevederile Ordinului nr.457/2001 cu modificările si completările ulterioare privind raportarea
DRG;
sa ia masurile necesare implementării reformei sanitare, in conformitate cu Legea nr.95/2006, republicata;
sa asigure protectia salariaţilor împotriva ameninţărilor, violentelor, faptelor de ultraj carora le-ar putea fi
victima in exercitarea funcţiei sau in legătură cu aceasta.
prin intermediul Consiliului medical sa analizeze şi sa ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale
deosebite prin echipe multidisciplinare, care se constituie la nivelul unitatii prin decizia managerului {de
exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite, etc.).
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CAPITOLUL III - Drepturile si obligaţiile salariaţilor
ART. 5. In cadrul relaţiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariaţii si angajator.
Este interzisa orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala,
caracteristici genetice, varsta, apartenenţa naţionala, rasa, culoare, etnie, religie, opţiune politica, origine sociala,
handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.
ART. 6. Principalele drepturi ale salariatului:
a. Dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b. Dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c. Dreptul la concediu de odihna anual;
d. Dreptul la egalitate si sanse de tratament;
e. Dreptul la demnitate in munca;
f. Dreptul la securitate si sanatate in munca ;
g- Dreptul la acces la formarea profesionala;
h. Dreptul la informare si consultare ;
i. Dreptul de a lua parte ia determinarea si ameliorarea condiţiilor de munca si a mediului de munca;
j- Dreptul la protectie in caz de concediere ;
k. Dreptul la negociere colectiva si individuala;
1. Dreptul de a participa la acţiuni colective;
m. Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
n. Alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.
ART. 7. Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se
urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de
nulitate.
ART. 8. Personalul incadrat in unitate are obligaţia sa isi desfasoare activitatea in mod responsabil conform
pregătirii profesionale, codului de deontologie medicala si cerinţelor postului.
ART. 9. Principalele obligaţii ale angajaţilor sunt urmatoarele:
1. sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sa îndeplinească atributiiie ce ii revin conform fisei postului;
2. sa respecte disciplina muncii;
3. sa respecte prevederile cuprinse in Regulamentul Intern, în Contractul colectiv de munca aplicabil, in
Contractul individual de munca, precum si acte normative ce vizeaza activitatea medicala (legi,
ordine,ordonanţe, norme, dispoziţii interne,etc.);
4. sa fie fideli fata de angajator in executarea atribuţiilor de serviciu;
5. sa respecte confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de natura
acestora, iar in cazul părăsirii serviciului, orice declaraţie cu referire la fostul loc de munca care ar putea
dauna intereselor, imaginii sau prestigiului unitatii ori vreunei institutii publice, persoane fizice sau
juridice din tara sau strainatate, este atacabila. Salariaţii nu pot uza in folos personal de informaţiile de
serviciu pe care le deţin sau de care au luat cunostinta in orice mod, cu excepţia lucrărilor stiintifice;
6. sa isi perfecţioneze pregatirea profesionala fie in cadrul institutiei, fie urmând cursurile de perfecţionare
organizate in acest scop. Pentru asistentii medicali, indiferent de specialitate cursurile de Resuscitare
cardio-respiratorie si de prevenirea infecţiilor nosocomiale sunt obligatorii la fiecare 3 ani;
7. sa se conformeze programului de lucru;
8. sa semneze condica de prezenta inaînte de începerea lucrului si la terminarea programului de lucru;
9. sa anunţe personal sau prin alta persoana, în cursul zilei in care are loc absenta sau in cel mult 24 ore,
conducătorul locului de munca in situatia in care, din motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii,
absenteaza de ia serviciu, pentru ca in cel mai scurt timpsa se poata lua masurile de substituire a
persoanei care absenteaza;
10. sa nu paraseasca locul de munca pana la sosirea schimbului, in secţiile si compartimentele in care
activitatea este asigurata in schimburi ;
11. sa nu paraseasca locul de munca fara acordul conducătorul locului de munca;
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12. sa aiba o atitudine demna si corecta, respectuoasa si principiala, cu colegii, cu superiorii si cu
subordonaţii dand dovada de initiativa, creativitate, spirit constructiv, prezenta de spirit, capacitate
decizionala, operativitate, diplomaţie; sa-si ajute colegii sau colaboratorii in aducerea la îndeplinire a
obligaţiilor de serviciu si sa se suplineasca in cadrul specialitatii lor;
13. sa aiba in timpul serviciului o tinuta decenta, sa se preocupe de curatenia si ordinea la locul de munca,
conform sarcinilor ce-i revin prin fisa postului;
14. sa nu utilizeze timpul de lucru in rezolvarea problemelor si intereselor personale;
15. sa nu utilizeze in scopuri personale sau alte scopuri nelegate de sarcinile de serviciu aparatura aflata in
dotare: fax, copiator, PC, etc, cu excepţiile prevăzute de lege;
16. sa nu sustraga din unitate materiale sanitare, medicamente, alte materiale consumabile, alimente,etc.
care fac parte din patrimoniul unitatii;
17. sa informeze pacientul si apartinatorii cu privire la condiţiile de spitalizare, adaptat nivelului de
înţelegere;
18. sa asigure si respecte consimtamantul informat al pacientului pentru toate procedurile medicale;
19. sa respecte consimtamantul reprezentanţilor legali ai persoanelor adulte care nu-si pot manifesta
voinţa;
20. sa acorde îngrijirile cu respectarea intimitatii si demnitatiî pacientului;
21. sa respecte masurile de securitate si sanatate a muncii in spital;
22. sa respecte normele de protectie a muncii, de prevenire si de stingere a incendiilor si de protectie civila;
23. sa respecta secretul de serviciu;
24. personalul medico-sanitar care manipuleaza produse stupefiante sa respecte urmatoarele reguli:
i. pastrarea izolata, sub cheie, în locuri accesibile numai personalului medical, cheia
aflandu-se la persoana responsabila cu stupefiantele si psihotropele;
ii. desemnarea unei singure persoane/tura pentru receptionarea, pastrarea, evidenta
verificarea stupefiantelor si psihotropelor;
iii. in caz de furt sau deteriorare accidentala a stupefiantelor si psihotropelor, se anunţa
imediat organul ierarhic superior (asistent sef de tura/ asistent sef/ medic sef de secţie)
si se întocmeşte un proces verbal in acest sens;
iv. predarea-preluarea stocului de stupefiante sî psihotrope se va face sub semnătură, la
fiecare schimb de tura;
v. evidenta acestor medicamente se va face intr-un registru special, cu pagini numerotate,
snuruite sî autentificate cu semnătură si stampila şefului de secţie;
vi. pentru fiecare forma medicamentoasa se prevede o pagina aparte. La terminarea
înregistrărilor pe fiecare pagina, se va menţiona numărul paginii unde se continua
înregistrarea;
25. sa nu comită fapte care sa producă pagube unitatii sau altor salariaţi;
26. sa aduca la cunostinta şefului ierarhic orice neregula, abatere in munca precum si cazurile in care
aparatele, instrumentarul si utilajele ce ii sunt date în pastrare sau in folosinţa sunt expuse deteriorării
sau functioneaza neregula menta r;
27. sa organizeze si desfasoare programe de educaţie pentru sanatate, activitati de consiliere, atat pentru
pacienţi, cat si pentru apartinatori si diferite categorii profesionale aflate în formare;
28. sa utilizeze si sa pastreaze in bune condiţii, echipamentul si instrumentarul din dotare, sa supravegheze
colectarea, depozitarea, transportul si eliminarea finala a materialelor si instrumentarului de unica
folosinţa utilizat (si sa se asigure de depozitarea acestora in vederea distrugerii);
29. sa poarte echipamentele de protectie (masca, manusi, ochelari, saboţi, boneta,etc), adaptat
personalului in funcţie de nivelul de risc biologic sau de tipul de activitate, acordat de către angajator
conform normelor in vigoare precum si ecusonul cu numele si prenumele, funcţia si locul de munca;
30. sa respecte Regulamentul privind prevenirea, controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale, aplicabil;
31. sa încheie o asigurare de malpraxis tot personalul medical care acorda asistenta medicala, pentru
cazurile de răspundere civila profesionala , pentru prejudicii cauzate prin actul medical; o copie dupa
asigurare va fi prezentata înainte de încheierea contractului de munca, fiind o condiţie obligatorie
pentru angajare si pentru incheîerea contractelor de furnizare servicii medicale cu casele de asigurari;
32. sa execute orice alte sarcini de serviciu hotarate de superiori in vederea asigurarii unei bune funcţionari
a activitatii spitalului, sub rezerva legalitatii acestora si fara sa exceada/sa încalce atributiile prevăzute in
fisa postului/contract individual de munca/contract colectiv de munca aplicabil;
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33. personalul medical superior care presteaza contravizîta si gărzi, sa consemneze în condica de prezenta
in mod distinct orele efectuate pentru aceste actîvitati.
34. sa efectueze controlul medical periodic conform HGR nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii
lucratorilor;
35. sa respecte procedura privind circulaţia documentelor;
36. sa respecte procedura de acces a repezentantilor mass-media;
37. personalului medico-sanitar sa respecta procedura de transfer interclinic al pacientului critic, procedura
de primire, examinare investigare si internare a pacienţilor,;
38. Alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractului colectiv de munca aplicabil.
CAPITOLUL IV - Timpul de munca
Timpul de munca reprezintă orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispoziţia
angajatorului si îndeplineşte sarcinile si atributiîle sale, conform prevederilor contractului individual de munca,
contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislaţiei in vigoare.
Activitatea prestata peste programul normal de lucru constituie munca suplimentara si se recupereaza
potrivit prevederilor legale in vigoare.
Pentru medici, depasirea duratei zilnice a timpului de munca reprezintă activitatea prestata in cadrul
duratei lunare a timpului de lucru.
ART. 10. in general, pentru salariaţii angajatî cu norma întreaga, durata normala a timpului de munca este de 8
ore/zi, respectiv de 40 ore/saptamana si se realizeaza prin saptamana de lucru de 5 zile, cu excepţia secţiilor,
compartimentelor sau sectoarelor unde programul de lucru este de 12 ore cu perioada de repaus de 24 de ore.
ART. 11. Cand munca se efectueaza in schimburi, durata timpului de munca va putea fi prelungita peste 8 ore/zi in cazul efectuării a 2 ture consecutive - si peste 48 ore/saptamana, cu condiţia ca media orelor de munca calculata
pe o perioada de maxim 3 saptamani sa nu depaseasca 8 ore/zi sau 48 ore/saptamana.Durata maxima legala a
timpului de munca nu poate depasi 48 ore/saptamana, inclusiv orele suplimentare. La stabilirea perioadelor de
referinţa nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual
de munca.
Art. 12. Activitatea se desfăşoară în cadrul programului normal de lucru astfel:
■ 6 h/zi şi 30 h/săptămână pentru tinerii în vârsta de până ia 18 ani,
■ 7 h/zi si 35 h/saptamina pentru personalul medical cu studii superioare exclus asistenţii medicali cu studii
superioare,
■ 6h/zi şi 30 h/săptămână pentru personalul medical din laboratorul de anatomie patologică şi radiologie şi
imagistică medicală
* 8 h/zi şi 40 h/săptămână pentru persoanele de peste 18 ani şi în tură continuă pentru asistenţii medicali cu
studii superioare şi personalul mediu sanitar. Se considera munca prestata in timpul nopţii munca prestata in
intervalul 22 - 6, cu posibilitatea abaterii o ora in plus sau in minus, fata de aceste limite. Personalul care isi
desfasoara in timpul nopţii, intre orele 22 - 6, beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza pentru
orele lucrate in acest interval. Salariaţii care urmeaza sa desfasoare munca de noapte sunt supusi unui
examen medical gratuit înainte de începerea activitatii si, dupa aceea, anual. Femeile gravide, lăuzele si cele
care alapteaza nu pot fî obligate sa presteze munca de noapte.
■ Durata normală a muncii de noapte nu va depăşi 8 h într-o perioadă de 24 h.
■ Persoanele care ocupa funcţii de conducere in cadrul unitatii au program de 8 ore.
Art. 13. Programul de lucru, inclusiv gărzile se stabilesc de conducerea unităţii respectându-se legislaţia în vigoare.
Linia de gardă este aprobată conform Ordinului nr. M.S. nr. 870/01.07.2006 prin adresa DM - MT nr.
614/10.04.2008.
ART. 14. (1) Efectuarea a doua gărzi consecutive de către acelaşi medic este interzisa;
(2) Orele de garda nu sunt considerate ore suplimentare în sensul art. 114 din Codul muncii si nici cumul de
funcţii, fiind un mod specific de organizare a activitatii medicilor;
(3) Orele de garda nu constituie vechime in munca si in specialitate.
7
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ART. 15. Graficele de gărzi vor fi întocmite de către un medic desemnat de conducere, cu consultarea medicilor.
Graficele de garda sunt avizate de directorul medical, dupa care trebuie realizata transmiterea graficelor de garda
către Serv. Resurselor Umane, in vederea inaintarii acestora spre aprobare către managerul unitatii,dupa care sunt
aduse la cunostinta ,sub semnătură celor care efectueaza gărzi. Termenul limita de trimitere a graficului de gărzi este
data de 25 a fiecărei luni pentru luna urmatoare. Varianta scrisa a graficului de gărzi se arhiveaza 1a nivelul secţiei.
Orice schimb de garda se redacteaza cu cel puţin 24 ore înainte de data gărzii ce urmeaza sa fie schimbata, se
avizeaza de şeful de secţie si se aproba de conducerea unitatii si ramane ia Serv.RUNOS.
ART. 16. Programul de activitate al personalului
§ j Personalul sanitar cu pregătire superioară (medici) din secţiile şi compartimentele cu paturi:
activitate curentă de 6 h în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, orele 800 - 1400;
18 h de gardă lunar obligatoriu,
în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale garda este de 24 h.
Medicii din ambulatoriu vor efectua gărzi în intervalul I5 00-O800 (după terminarea programului din
ambulatoriu).
în intervalul 1400-1500, în zilele în care sunt de gardă medicii din ambulatoriu, activitatea va fi asigurată de
medicii din spital, conform programului stabilit şi afişat la Camera de gardă.
Activitatea farmaciştilor: 7 h/zi,
Program:
Luni-Vineri:
730- 1900
Sâmbăta, duminica: 800 - 1300
{prin mtaţieconf.graficiifui)

2. Personalul sanitar cu pregătire superioară din cabinete de consultaţii, laboratoare şi farmacii
Ambulatoriul de Specialitate CF Galaţi
6 h/zi: Laborator radiologie şi imagistică medicală
Program: Luni - Vineri 700 - 1300; 1200- 1800
7 h/zi: Laborator analize medicale-SC REAL MEDICAL SRL
Program:
f Luni - Miercuri - Vineri 730 - 1430
[_ M arţi-Jo i
730 - 1600
7 h/zi: Medicină internă(medici spital program in ambulatoriu) Program: Luni -Vineri 800- 1400
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:

Medicină internă
Chirurgie generală
ORL
Oftalmologie
Obstetrică - ginecologie
Medicina muncii
Ortopedie - traumatologie
Dermato - venerologie
Psihiatrie
Neurologie
Reumatologie
Diabet zaharat nutritie si boli metabolice
Gastroenterologie
Endocrinologie
Cardiologie
Compartiment explorări funcţionale

Program:

Luni - Miercuri -Vineri
M arţi-Jo i

>

7 h/zi: Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie - Program rTura I: 700- 1400
(Kinetoterapie)
n Tura II: 1200-1900
L.

( prin rotaţie lunar)

730 - 1430
1200- 1900
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7 h/zi: Cabinet recuperare, medicină fizică şi balneologie - Program:

Luni - Miercuri
Marţi -Joi -Vineri

1230- 1930
730 - 1430

7 h/zi: Laborator de examinări psihologice pentru siguranţa transporturilor
Program: Luni - Vineri 730 - 1430

Ambulatoriul de Specialitate CF Buzău
6 h/zi: Laborator radiologie şi imagistică medicală
Program: Luni - Vineri 700 - 1300; 1300- 1900
7 h/zi: Laborator analize medicale —SC REAL MEDICAL SRL
Program:
f Luni - Miercuri - Vineri 730 _ 1430
730 - 16°°
M arţi-Jo i
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:
7 h/zi:

Chirurgie generală
Medicină internă
Oftalmologie
ORL
Obstetrică - ginecologie
Ortopedie - traumatologie

Program:

Luni - Miercuri -Vineri
M arţi-Jo i

730 - 1430
oo
1200 - 19

Dermato - Venerologie

Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie
(bază de tratament)
Cabinet recuperare, medicină fizica şi balneologie
Psihiatrie
Neurologie
Cabinet medicina muncii
Compartiment explorări funcţionale
j

H Personal sanitar mediu
8h/zi: Personal sanitar mediu secţii şi compartimente cu paturi:
a)

fTura I: 700- 1500
-< Tura II: 1500- 2300
b u ra III: 2300- 700

b) sau 12 ore lucrătoare / 24 ore libere:
ÎTura I: 700- 1900
1-Tura II: 1900- 700
3 h/zi: Personalul sanitar mediu laborator anatomie patologică (1/2 norma)
Luni-Vineri: 1130 - 1430
6 h/zi: Personalul sanitar mediu laborator radiologie imagistică medicală
Luni-Vineri: 700 - 1300; 1200 - 1800
8 h/zi: Personalul sanitar mediu Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie - Program f Tura I: 7°°-1500
1 Tura II: 1100-1900
L

9
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Sh/zi: Personal sanitar mediu din compartimentul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale:
Luni, miercuri, vineri: 14°°- 2200
Marţi, joi:
600- 1400
Sh/zi : Personal sanitar mediu ambulatoriu
.
.
.
. . .
-.00 „ „ 0 0
Luni, miercuri, vineri: 7 -15
Marţi, joi: 1100- 1900
7 h/zi: Personal sanitar mediu laborator analize
Luni,Miercuri,Vineri
730 - 1430
MarţUoi
730- i 6 00

7 h/zi: Personal sanitar mediu sterilizare
Galaţi

Buzău
Tura 1
V

730 ~1430
goo _ u oo

O
O*3?***{
o
o

Luni, marţi, miercuri, joi, vineri:
Sâmbătă, duminică:

1500 - 1530

Tura II
1100 - 1900
1830 - 1900

Programul de lucru al unităţilor de tranfuzie sanguină din spital este asigurat de personalul din Compartimentul ATI.

m Personal auxiliar
Sh/zi: Personal sanitar auxiliar secţii şi compartimente cu paturi
- infirmiere şi îngrijitoare
C Tura I: 700- 1500
a. 4 Tura II: 1500-2301
Tura III: 2300- 700
sau 12 ore lucrătoare / 24 ore libere:
b.
f T u ra l:7 00- 1900
Tura 11:1900- 700

L

8h/zi : agent DDD:
Galati: Luni-Vineri 900- 1700
Buzău: Luni-Vineri 700- 1500
8h/zi : Personal sanitar auxiliar ambulatoriu
-îngrijitoare

J lu r a I: 600- 1400
"\_Tura H: 1°00 - 1800

8 h/zi: Personalul tehnic, economic, administrativ
Luni-Vineri: 800- 1600
Muncitori: 700—1500 şi
Muncitori centrală termică:
Perioadă de iarnă:

a.

Perioadă de vară:

- Tura I: 700- 1500
^ - Tura II: 1500- 23°°
-Tura III: 2300- 700

r 7 00- 1500
< sau
1700- 1900
10
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sau 12 ore lucrătoare / 24 ore libere:
b.
f - Tura l:7 00- 1900
1 -Tura II: 1900- 700

{

Bloc alimentar: Luni-Vineri, inclusiv sambata ,duminica si de sărbătorile legale, conform graficului lunar aprobat.
Galaţi

Tura I
-r.

ii

600 - 14°°
m 0°

Buzău

1 0 OO

Tura I
Tura II

600 - l 4 00
1100 - 1900

Spălătorie: Luni-Vineri, iar sambata ,duminica si sărbătorile legale, conform graficului lunar aprobat.

ART. 17, Modificarea de program se va face cu aprobarea conducerii spitalului, pentru fiecare secţie si
compartiment in parte. Graficele lunare de activitate, pe locuri de munca, se întocmesc de şeful de compartiment,
se aproba de conducerea unitatiî si se afîseaza la loc vizibil sau acces pentru tot personalul.
ART. 18. Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in
cauza.
ART. 19. Gărzile sunt efectuate de medici pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale
de munca si a programului de lucru de la funcţia de baza cu excepţia orelor de garda ce sunt desfasurate in baza unui
contract individual de munca cu timp parţial. Orele de garda desfasurate în baza baza unui contract individual de
munca cu timp parţial constituie vechime in munca si în specialitate.
Medicii incadratî in secţiile si compartimentele cu paturi, care nu sunt incluşi in echipa de garda a unitatiî vor presta
activitate de 7 ore in medie pe zi in cursul dimineţii.
ART. 20. (1) Medicii de garda din spital sunt obligaţi sa răspundă prompt chemării la Camera de garda, indiferent de
ora solicitării, ori de cate ori este necesar.
(2) In cazul pacienţilor aflaţi in stare critica sau a căror stare necesita un consult specific de specialitate
imediat, medicii de garda din spital sunt obligaţi sa se prezinte la Camera de garda in cel mult 10 minute de la
solicitarea lor. Excepţie fac situatiile in care medicul chemat este implicat in acordarea asistentei medicale unui
pacient aflat in stare critica in secţie sau in sala de operaţii. In astfel de cazuri medicul solicitat va informa personalul
din Camera de garda despre situatia respectiva si va primi telefonic date despre cazul aflat la Camera de garda , in
vederea luării unei decizii, stabilirii urgentei situatiei si modului de acţiune.
(3) In cazul pacienţilor stabili care se afla la Camera de garda, medicii specialisti chemaţi din spital au
obligaţia sa răspundă chemării in cel mult 60 de minute.
(4) Personalul de garda este obligat sa consemneze in fisa individuala a pacientului ora la care a fost chemat
un medic din spital si ora la care s-a prezentat.
(5) Este interzis a se deplasa bolnavul ce se afla la Camera de garda, in stare critica sau stabila, in secţiile
spitalului in vederea consulturilor de specialitate solicitate de către medicul de garda.
Atribuţiile medicului de gardă
a. NU PARASESTE 1NSTITUTIA IN TIMPUL SERVICIULUI DE GARDA;
b. răspunde de buna funcţionare a secţiilor şi de aplicarea dispoziţiilor prevăzute în regulamentul de
ordine interioară, precum şi a sarcinilor date de managerul spitalului, pe care îl reprezintă în orele in
care acesta nu este prezent în spital;
c. controlează la intrarea în gardă, prezenţa la serviciu a personalului medico-sanitar, existenţa
mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale curente şi de urgenţă, precum şi predarea
serviciului de cadre medii şi auxiliare care lucrează în ture;
d. supraveghează cazurile grave existente în secţie sau internate în timpul gărzii, menţionate în
registrul special al medicului de gardă;
e. înscrie în registrul de consultaţie orice bolnav prezent la camera de gardă, completează toate
rubricile, semnează şi parafează în registrul pentru fiecare bolnav;
II
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f.

g.
h.
i.
j.
k.
1.

m.
n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.
u.
v.
w.

x.
y.
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internează bolnavii prezentati in urgenta si care 'întrunesc condiţiile de internare , răspunde de justa
indicaţie a internării sau a refuzului acestor cazuri, putând apela ia ajutorul oricărui specialist din
cadru! spitalului;
răspunde la chemările care necesită prezenţa sa în cadrul spitalului şi cheamă la nevoie alţi medici ai
spitalului necesari pentru rezolvarea cazului;
întocmeşte foaia de observaţie a cazurilor internate de urgenţă şi consemnează în foaia de
observaţie evoluţia bolnavilor internaţi şi medicaţia de urgenţă pe care a administrat-o;
acordă asistenţă medicală de urgenţă bolnavilor care nu necesită internarea;
asigură internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvaţi în spitalul respectiv după
acordarea primului ajutor; întocmind documentaţia specifică pentru pacientul critic,
anunţă cazurile cu implicaţii medico - legale conducerii spitalului, după caz;
confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observaţie,completeaza actul de identificare al
cadavrului care se fixeaza pe antebrat sau coapsa şi dă dispoziţii de transportare a cadavrului la
morgă, după 2 ore de fa deces;
asistă dimineaţa la distribuirea alimentelor, verifică calitatea acestora, refuză pe cele alterate şi
sesizează aceasta conducerii spitalului;
controlează calitatea mâncărurilor pregătite înainte de servirea mesei de dimineaţă, prânz şi cină,
refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare, consemnând observaţiile în condica de la
blocul alimentar, verifică reţinerea probelor de alimente;
anunţă prin toate mijloacele posibile managerul spitalului şi autorităţile competente, în caz de
incendiu sau alte calamităţi invite în timpul gărzii şi ia măsuri imediate de intervenţie şi prim ajutor
cu mijloacele disponibile;
urmăreşte disciplina şi comportamentul vizitatorilor în zilele de vizită stabilite de conducerea unitatii
prin program de vizita, precum şi prezenţa ocazională a altor persoane străine în spital şi ia măsurile
necesare;
întocmeşte, ia terminarea serviciului, raportul de gardă în condica destinată în acest scop,
consemnând activitatea din secţie pe timpul gărzii, măsurile luate, deficienţele constatate şi orice
observaţii necesare; prezintă raportul de gardă,
stabileşte indicaţia de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerea motivelor, tipul şi cantitatea
necesară de sânge total sau de componente sanguine ce urmează a fi transfuzate, precum şi gradul
de urgenţă al administrării lor, consemnând toate aceste informaţii sub semnătură şi pe propria
răspundere în foaia de observaţie a pacientului;
comunică pacientului, aparţinătorului sau tutorelui legal beneficiile şi riscurile pe care le implică
terapia transfuzională şi îi solicită consimţământul în vederea administrării transfuziei, dovedit prin
semnătura acestuia în foaia de observaţie;
semnează şi parafează formularul-tip "cerere de sânge";
supraveghează efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului şi desfăşurarea
procedurii de administrare a transfuziei;
în toată activitatea sa legată de transfuzia sanguină, poate solicita sprijinul medicului coordonator al
unităţii de transfuzie sanguină sau al centrului de transfuzie sanguină teritorial;
verifica parametrii hematologici ai pacientului in cazul administrării de sânge si component sanguine
la pacienţii care necesita terapie transfuzionaia in şedinţe repetate, daca este necesar, pe parcursul
gărzii;
în timpul programului de gardă, toate aceste atribuţii revin medicului de gardă din secţia de spital
respectivă;
înscrie în biletul de externare al pacientului informaţii relevante privind administrarea terapiei
transfuzionale.

ART. 21. Asistentii medicali si personalul auxiliar care lucreaza in locuri de munca unde activitatea se desfasoara in
trei ture are obligaţia sa presteze lunar cel puţin cate 4 zile in tura a 2-a si a 3-a pentru a beneficia de sporul de ture.
ART. 22. Graficele de ture pentru personalul medical si auxiliar se vor depune la Serv RUNOS pana la 30 ale lunii in
curs pentru luna viitoare. Orice schimb de tura se va face cu cerere aprobata de conducătorul locului de munca si de
managerul unitatii.
12
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ART. 23. Conducerea are dreptul, respectând limitele si procedurile impuse de legislaţia in vigoare, de a modifica
programul normal de iucru in funcţie de nevoile serviciului, cu consultarea sindicatelor.
ART. 24. Activitatea este consemnata zilnic in condicile de prezenta pe secţii si compartimente de munca, cu
trecerea orei de începere a programului si ora de terminare a programului. Condica de prezenta este verificata de
conducătorul locului de munca, care are obligaţia de a confirma prin semnătură in pontaje concordanta cu realitatea
(munca prestata in cursul lunii).
ART. 25. Conducerea răspunde de organizarea si tinerea evidentei proprii privind concediile de odihna, concedii fara
plata, zile libere plătite, ore prestate peste programul normai de lucru, absente, întârzieri de la programul si alte
aspecte care privesc timpul de munca si de odihna ai salariatiilor.
ART. 26. Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica. Salariaţii au
dreptul intre doua zile de munca la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. In situatii de excepţie
zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14
zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al
reprezentanţilor salariaţilor.
ART. 27. In cazul muncii in schimburi, repausul nu poate fi mai mic de 8 ore intre schimburi.
ART. 28. (1) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal este considerata munca
suplimentara.
(2) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţa majora
sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori 'înlăturării consecinţelor unui accident.
(3) Pentru efectuarea orelor de munca suplimentare angajatorul este obligat sa solicite in scris salariatului
efectuarea acestora.
(4) Lipsa solicitării scrise pentru efectuarea de munca suplimentara exonereaza personalul angajat de
răspundere in cazul in care nu se prezintă la munca pentru efectuarea programului suplimentar.
(5) Durata maxima de munca suplimentara pe parcursul unei luni este de 32 de ore.
(6) Compensarea cu timp liber a muncii suplimentare se face numai pentru încadrarea in timpul de munca
de maximum 48 de ore pe saptamana si numai daca lipsa persoanei respective nu afecteaza bunul mers al activitatii
la locul sau de munca.
(7) Pentru munca suplimentara, necompensata cu ore libere, sporurile se acorda conform legislaţiei in
vigoare;
(8) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere plătite in urmatoarele 60 de zile dupa efectuarea
acesteia.
ART. 29. Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt :
1 si 2 ianuarie;
24 ianuarie;
prima si a doua zi de Paşti;
1 mai;
1 iunie;
prima si a doua zi de Rusalii;
Adormirea Maicii Domnului;
30 noiembrie Sf Apostol Andrei
1 decembrie;
prima si a doua zi de Crăciun;
2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase
legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele apartinand acestora.
Acordarea zilelor libere se face de către angajator.
Prin Contractul Colectiv de Munca aplicabil se pot stabili si alte zile libere.
ART. 30. Prevederile art. 29 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi întrerupta datorita
specificului activitatii. Salariaţilor aflaţi in aceasta situatie li se va asigura compensarea cu timp liber corespunzător
in urmatoarele 30 de zile.
13
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ART. 31. Membrii birourilor consiliilor judeţene si ai Biroului executiv ai O.A.M.G.M.A.M.R. au dreptul de a
beneficia de 3 zile libere lunar, plătite, pentru îndeplinirea atribuţiilor profesionale la Ordinul Asistenţilor Medicali
Generalisti, Moaşelor si Asistentîlor Medicali din Romania, precum si a atribuţiilor conferite de funcţia de
conducere.
CAPITOLUL V - Concediul de odihna si alte concedii ale salariaţilor
Salariaţii au dreptul in condiţiile legii la concedii de odihna, concedii medicale si alte concedii.
ART. 32. Dreptul la concediul de odihna anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. Durata minima a concediului
de odihna anual este de 21 zile lucratoare. Daca in contractul colectiv de munca aplicabil este prevăzută o durata
mai mare a concediului de odihna, se va aplica acea prevedere.
ART. 33. Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.
ART. 34. Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu
respectarea legii si a contractului colectiv de munca aplicabil, si se acorda proporţional cu activitatea prestata intr-un
an calendaristic.
ART. 35. (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. Sărbătorile legale in care nu se lucreaza precum si zilele
libere plătite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil si regulamentul intern nu sunt incluse in durata
concediului de odihna anual.
(2) Concediul de odihna se efectueaza integral sau fractionat conform planificării sau la solicitarea
salariatului daca nu este afectata desfasurarea normala a activitatii, cu condiţia ca una din fracţiuni sa nu fie mai
mica de 10 zile lucratoare.
(3) Concediul de odihna poate ft întrerupt prin rechemarea salariatului de conducerea unitatii in caz de
forţa majora sau pentru situatii urgente care impun prezenta salariatului. In cazuri deosebite, la cererea
argumentata a salariatului si cu acordul angajatorului si avizul organizaţiei sindicale semnatare a Contractului
Colectiv de Munca aplicabil, concediul anual de odihna se poate amana pentru anul următor ,partial sau in
totalitate.
(4) Plecarea in concedii de odihna, concedii pentru studii sau concedii fara plata, înainte de a fi aprobata
de şeful ierarhic, este interzisa si constituie o abatere pentru care se pot aplica sancţiuni disciplinare. La fel si
întârzierile la expirarea concediilor.
(5) Este interzisa întreruperea concediului de odihna si prezentarea la serviciu din initiativa persoanei
încadrate in munca; aceasta poate ft rechemata din concediu numaî din dispoziţie scrisa a conducerii unitatii,
pentru nevoi de serviciu neprevăzute si urgente. In acest caz angajatorul are obligaţia de a suporta toate
cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele
prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihna.
ART. 36. (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite
de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective,
ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului
calendaristic pentru anul următor.
(2) Şeful secţiei, al serviciului sau al compartimentului are obligaţia de a eşalona pe toata perioada anului
calendaristic programările concediilor de odihna a personalului din subordine de asa maniera incat sa asigure bunul
mers al activitatii si sa nu scada calitatea actului medical.
(3) Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul următor, iar graficul esalonarii
plecărilor in concediu va fi întocmit dupa categorii de personal si va fi prezentat spre aprobare Managerului.
(4) Prin programare individuala, se poate stabili data efectuării concediului sau, dupa caz, perioada in care
salariatul are dreptul de a efectua concediul;
(5) Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat, cu
excepţia situatiilor expres prevăzute de lege sau atunci cand, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat;
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(6)
Decalarea concediului de odihna in aita perioada decât cea programata se face cu aprobarea şefului de
secţie, si doar daca va găsi un coleg cu care sa poata face schimb in privinţa perioadei de concediu, neafectand astfel
activitatea sectiei/compartimentului.
ART, 37. Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul încetării contractului
individual de munca.

ART. 38.

(1) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste pentru fiecare salariat, in funcţie de vechimea in
munca
(2) Se acorda 3 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
a) Personalul care lucreaza la dezinfectie, dezinsectie, deratizare;
b) Personalul care lucreaza la spalarea manuala, calcatul manual al confecţiilor si echipamentelor,
precum si calcatul cu presa;
c) Personalul sanitar mediu si sanitar auxiliar care lucreaza in ambulatorii la cabinete de consultatii de,
ortopedie- traumatologie si obstetrica-ginecologie;
d) Personalul care lucreaza in bucătăriile unitatilor sanitare.
e) Personalul care lucreaza la aparatura de multiplicat (xerox) activitate permanenta.
(3) Se acorda 4 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
a) Personalul care lucreaza in activitatea de prevenire si combatere a bolilor transmisibile;
b) Personalul sanitar din cabinete de consultatii de tuberculoza si boli infectioase;
c) Personalul care lucreaza in laboratoare sau compartimente de cercetări si analize chimice,
toxicologice, biologice, biochimice, microbiologice, virusologice, inframicrobiologice, parazitoiogice;
d) Personalul sanitar mediu si sanitar auxiliar care lucreaza in unitati, secţii si compartimente, cu paturi,
de traumatologie si ortopedie;
e) Personalul care lucreaza pe video-calculatoare;
f) Şoferii care lucreaza pe autovehicule între 4,1-7 tone, microbuze si autoturisme.
(4) Se acorda 5 zîle de concediu de odihna suplimentar pentru:
a) Personalul care efectueaza analize chimice, toxicologice, biologice si biochimice din laboratoare si
compartimente de medicina legala;
b) Personalul care lucreaza in centrale telefonice cu peste 250 de posturi, activitate permanenta;
c) Personalul care presteaza activitati in centrale termice pe baza de combustibil solid si lichid;
d) Personalul care lucreaza in activitati de fizio-electro-maso-termo-balneo-terapie;
e) Personalul sanitar care lucreaza in statiile centrale de sterilizare.
(5) Se acorda 6 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
a) Personalul care lucreaza in laboratoare nediferentiate de analize medicale;
b) Personalul care lucreaza in spălătorii din unitati sanitare;
c) Personalul sanitar din cabinetele de consultatii de psihiatrie si neuropsihiatrie;
d) Personalul care lucrează în blocul operator;
e) Personalul sanitar din unitati, secţii si compartimente, cu paturi, de psihiatrie, neuropsihiatrie,
neuropsihiatrie pediatrica si de recuperare neuropsihomotorie.
(6) Se acorda 8 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
a) Personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care lucreaza in activitatea de anestezie, terapie
intensiva, terapie acuta si hemodializa
(7) Se acorda 10 zile de concediu de odihna suplimentar pentru:
a) Personalul care lucreaza la autopsie, prosecturi, in sali de disecţie si in laboratoare sau
compartimente de anatomie patologica si de medicina legala;
b) Personalul care isi desfasoara activitatea in unitati nucleare de categoria a lll-a de risc radiologie;
(8) Salariaţii care lucreaza in condiţii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si
tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel puţin 3 zile lucratoare.
(9) Salariaţii care se incadreaza in doua sau mai multe dintre situatiile prevăzute la alin. (2)-(9) vor primi un singur
concediu de odihna suplimentar, si anume pe cel mai mare.
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ART. 39. In afara concediilor de odihna, salariaţii au dreptul la zile libere plătite (notate in pontaj cu ZLP) in cazul
unor evenimente familiale deosebite stabilite astfel:
a) Casatoria salariatului - 5 zile;
b) Naşterea unui copil - 5 zile;
c) Casatoria unui copil -3 zile
d) Decesul soţului (soţiei) ,copil,părinţi,socri fraţi surori - 5 zile;
e) Ziua de naştere a salariatului,la cerere,urmând a se efectua recuperarea zilei libere acordate
f) Donatori de sânge - conform HGR nr.1364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligaţiilor
donatorilor de sange-1 zi (in ziua donării).
Concediul suplimentar pentru evenimente deosebite se acorda la cererea scrisa a salariatului către conducerea
unitatii, salariatul avand obligaţia depunerii actelor de stare civila ce dovedesc evenimentul.
ART. 40. Concedii de incapacitate temporara de munca:
(1) In caz de incapacitate temporara de munca salariatul are obligaţia sa anunţe şeful ierarhic si sa justifice
absenta, in primele 48 de ore, prin prezentarea certificatului medica! cu excepţia situatiilor in care incapacitatea se
datoreaza pentru sarcina si lehuzie, internare in spital, aparat gipsat si in caz de carantina.
(2) Certificatele medicale care atesta starea de incapacitate temporara de munca vor fi prezentate de
titular (cu excepţia cazurilor mentionate mai sus) si semnate de conducătorul locului de munca si apoi depuse la
medicul personalului cu cel puţin 5 zile lucratoare inainte de ultima zi lucratoare din luna.
(3) Drepturile băneşti sunt stabilite de legislaţia in vigoare.
ART. 41. Concedii fara plata:
1) Salariaţii au dreptul la concediu fara plata, pentru o perioada ce nu poate depasi un an, pentru rezolvarea
următoarelor situatii personale:
a. susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere in institutiile de invatamant
superior, a examenelor de an universitar, cat si a examenului de diploma, pentru salariaţii care
urmeaza o forma de invatamant superior;
b. susţinerea examenului de admitere fa doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat;
c. prezentarea la concurs in vederea ocupării unui post in alta unitate;
d. angajari in strainatate;
e. alte situatii personale temeinic justificate.
2) Salariaţii au dreptul la concedii fara plata, fara limita prevăzută la punctul 1, in urmatoarele situatii:
a. îngrijirea copilului bolnav in varsta de peste 3 ani, in perioada indicata in certificatul medical; de
acest drept beneficiaza atat mama salariata, cat si tatal salariat, daca mama copilului nu
beneficiaza, pentru aceleaşi motive de concediu fara plata;
b. tratament medical efectuat in strainatate pe durata recomandata de medic, daca cel în cauza nu
are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţie pentru incapacitate temporara de munca, precum si
pentru însoţirea soţului sau, dupa caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, sora, părinte,
pe timpul cat aceştia se afla la tratament in strainatate - in ambele situatii cu avizul obligatoriu al
Ministerului Sanatatii.
ART. 42. Concediul fara plata se acorda in baza unei solicitări scrise si va conţine obligatoriu aprobarea
conducătorului locului de munca, din care sa rezulte ca activitatea poate fi desfasurata in condiţii optime pe
perioada concediului fara plata al salariatului respectiv.
ART. 43. Concedii pentru formare profesionala:
(1) Salariaţii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala.
(2) Personalul medical - medici, asistenti medicali si alt personal pot beneficia de zile libere plătite in cadrul EMC,
numai cu aprobarea conducerii unitatii.
(3) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata.
(4) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda ia solicitarea salariatului, pe perioada formarii
profesionale pe care salariatul o urmeaza.
(5) Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie înaintata angajatorului cu cel puţin o
luna înainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de începere a stagiului de formare profesionala,
domeniul si durata acestuia, precum si denumirea înstitutiei de formare profesionala.
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(6) In cursul a 2 ani calendaristici consecutivi salariatul are dreptul la concediu pentru formare profesională, plătit de
angajator, de pana la 10 zile lucratoare .

(7) Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat în cursul unui an
calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învatamant sau pentru susţinerea
examenelor de promovare in anul următor in cadrul institutiilor de învatamant superior, cu respectarea condiţiilor
stabilite la alin. de mai sus.
(8) In cazul în care participarea la cursurile/stagiile de formare profesionala este inîtiata de angajator, toate
cheltuielile ocazionate de acesta participare sunt suportate de către acesta, conform prevederilor legale.
(9) Dupa efectuarea cursuluî/stagiuluî de formare profesionala, salariatul va face dovada formarii profesionale prin
prezentarea certificatului/diplomei de absolvire sau oricărei forme care sa ateste participarea la formare
profesionala, in termen de o luna.
ART. 44. Evidenta concediilor fara plata se tine de către Compartimentul salarizare.
CAPITOLUL VI - Criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariaţilor
ART. 45. Prezentul regulament prevede evaluarea performantelor profesionale ale angajaţilor in raport cu cerinţele
postului, in vederea asigurarii următoarelor obiective:
concordanta dintre cerinţele si standardele postului, descrise in fisa postului, si calitatile
angajatului: profesionale, aptitudinale si atitudinale;
un sistem motivational, care sa determine creşterea performantelor profesionale individuale, prin
avansarea sau promovarea in grade ori trepte profesionale imediat superioare.
ART. 46. Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii
personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva
cu rezultatele obtinute in mod efectiv.
ART. 47. Principiile care stau ia baza evaluarii performantelor profesionale individuale sunt urmatoarele:
obiectivitate, profesionalism, realism, imparţialitate.
ART. 48. Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza pentru:
a) exprimarea si dimensionarea corecta a obiectivelor;
b) determinarea direcţiilor si a modalitatilor de perfecţionare profesionala a salariaţilor si de creştere a
performantelor lor;
c) stabilirea abaterilor fata de obiectivele adoptate si efectuarea corecţiilor;
d) micşorarea riscurilor provocate de menţinerea sau promovarea unor persoane incompetente.
ART. 49. (1) Procedura de evaluare a performantelor profesionale se aplica fiecărui angajat, in raport cu cerinţele
postului;
(2) Activitatea profesionala se apreciaza anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale.
ART. 50. (1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie a anului pentru care se face evaluarea;
(2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 31 ianuarie a anului următor perioadei evaluate.
ART. 51. Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale nu se aplica in urmatoarele sîtuatii:
a) persoanelor angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzătoare
stagiului de debutant;
b) angajaţilor ai căror contract individual de munca este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face
la expirarea unui an de la reluarea activitatii;
c) angajaţilor promovaţi intr-o alta funcţie de execuţie sau intr-o funcţie de conducere, precum si celor angajaţi
din afara unitatii, pentru care momentul de evaluare se stabileste de conducerea institutiei;
d) angajaţilor aflaţi in concediu plătit pentru îngrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, pentru care evaluarea
se face la expirarea unui an de la data reluării activitatii;
e) angajaţilor care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau in concediu fara
plata, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluarii se stabileste de conducerea institutiei.
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ART. 52. Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza de către evaluator.
ART. 53. Are calitatea de evaluator:
a) persoana care conduce sau coordoneaza compartimentul in cadrul caruia isi desfasoara activitatea persoana
cu funcţie de execuţie evaluata;
b) persoana de conducere ierarhic superioara potrivit structurii organizatorice a unitatii, pentru persoanele de
conducere.
ART. 54. Calificativul acordat in baza fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale se aproba de
managerul unitatii. Pentru conducătorii institutiilor publice numiţi prin ordin al ministrului transporturilor, fisa de
evaluare a performantelor profesionale individuale se aproba de ministrul transporturilor.
ART. 55. Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale specifice funcţiilor de execuţie sunt
urmatoarele:
1. Cunostinte si experienţa profesionala;
2. Promptitudine si operativitate in realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute in fisa postului;
3. Calitatea lucrărilor executate si a activitatilor desfasurate;
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta,
obiectivitate, disciplina;
5. Intensitatea implicării in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu încadrarea în normativele de consum;
6. Adaptarea la complexitatea muncii, initiativa st creativitate;
7. Condiţii de munca.
ART. 56. Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale specifice funcţiilor de conducere sunt cele
de la Art. 55, la care se adauga urmatoarele:
1. Cunostinte despre scopul, obiectivele si rolul compartimentului in ansamblul unitatii;
2. Capacitatea de a lua decizii optime si asumarea răspunderii in legătură cu acestea;
3. Capacitatea de organizare si de coordonare a activitatii compartimentului;
4. Capacitatea de a crea in compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual si de buna colaborare cu
alte compartimente.
ART. 57. Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:
a) intre 1,00 si 2,00 - nesatisfacator;
b) intre 2,01 si 3,50 - satisfacator;
c) intre 3,51 si 4,50 - bine;
d) intre 4,51 si 5,00 - foarte bine.
ART. 58. (1) Notarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale se face cu note de la 1 la 5,
nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu;
(2) Pentru a obţine nota corespunzătoare gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare se face media
aritmetica a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanta;
(3) Pentru funcţiile de conducere, nota finala a evaluarii este media aritmetica a notelor obtinute ia criteriile
de evaluare prevăzute la Art. 55 si Art. 56;
(4) Semnificaţia notelor este urmatoarea: nota 1 - nivel minim si nota 5 - nivel maxim.
ART. 59. (1) Contestatiîle in legătură cu evaluarea performantei profesionale individuale se depun in termen de 5 zile
de la comunicarea rezultatului evaluarii la secretariatul unitatii;
(2) Contestatiîle se analizeaza de conducătorul ierarhic imediat superior, împreuna cu liderul sindicatului
reprezentativ sau, dupa caz, cu reprezentantul salariaţilor;
(3) Rezultatul contestatiilor se comunica in termen de 5 zile de'la depunerea acestora.
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CAPITOLUL VII - Sanatatea si securitatea in munca
ART. 60. Spitalul General CF Galaţi are obligaţia sa asigure securitatea si sanatatea salariaţilor in toate aspectele
legate de munca. Normele si normativele de protectia muncii pot stabili:
masuri generale de protectia muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale ;
masuri de protectia muncii specifice pentru anumite profesii sau anumite activitati;
masuri de proiecţie specifice aplicabile anumitor categorii de personal;
ART. 61. Daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu il exonereaza de răspundere in
acest domeniu.
ART. 62. Obligaţiile salariaţilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu pot aduce atingere responsabilitatii
angajatorului.
ART. 63. Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine, in niciun caz, obligaţii financiare
pentru salariaţi.
ART. 64. In cadrul propriilor responsabilitati, Spitalul General CF Galaţi va lua masurile necesare pentru protejarea
securitatii si sanatatii salariaţilor inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare si
pregătire precum si pentru punerea in aplicare a organizarii proiecţiei muncii si mijloacelor necesare acesteia. In
aplicarea acestor masuri se va tine seama de urmatoarele principii generale de prevenire :
evitarea riscurilor;
evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
combaterea riscurilor la sursa;
adaptarea muncii la om;
luarea in considerare a evoluţiei tehnicii;
înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce e mai puţin periculos;
planificarea prevenirii;
adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala;
aducerea la cunostinta salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.
ART. 65. In elaborarea masurilor de securitate si sanatate in munca se va consulta sindicatul precum si cu comitetul
de securitate si sanatate in munca.
ART. 66. Spitalul General CF Galaţi are obligaţia sa organizeze instruirea angajaţilor sai in domeniul securitatii si
sanatatii in munca. Aceasta se realizeaza periodic prin modalitati specifice stabilite de comun acord de către
manager împreuna cu comitetul de securitate si sanatate în munca si cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentanţii
salariaţilor.
(1) Instruîrea se realizeaza obligatoriu in cazul noilor angajaţi, al celor care ¡si schimba locul de munca sau
felul muncii si al celor care isi reiau activitatea dupa o întrerupere mai mare de 6 luni. In toate aceste cazuri
instruirea se efectueaza înainte de începerea efectiva a actîvitatîî. Instruirea este obligatorie si in sîtuatîa in care
intervin modîficari ale legislaţiei in domeniu.
(2) Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel incat sa garanteze securitatea si sanatatea salariaţilor.
(3) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor in caz de accidente de
munca, pentru crearea conditîilor de preintampînare a incendiilor, precum si pentru evacuarea salariaţilor in sîtuatîi
speciale si in caz de pericol iminent.
(4) Angajaţii vor desfasura activitatea in asa fel încât sa nu se expună ia pericole si accidente sau îmbolnăvire
profesionala persoana proprie sau alti angajaţi, în conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei
muncîî primita de 1a angajatorul sau. In acest scop angajaţii au urmatoarele obligaţii:
a. sa-si însuseasca si sa respecte normele si instrucţiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare ale
acestora;
b. sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de lucru;
c. sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale
echipamentelor tehnice si ale clădirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d. sa aduca la cunostinta şefului locului de munca orice defecţiune tehnica sau alta sîtuatie care sa constituie
un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala ;
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sa aduca la cunostinta şefului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de
persoana proprie sau de alte angajaţi;
sa opreasca lucrul la apariţia unui pericol iminent sau a unui accident si sa informeze de indata şeful locului
de munca ;
sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalţi participant) in procesul de munca ;
sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost
acordat;
sa coopereze cu angajatorul si/sau angajaţii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate condiţiile de munca
sunt corespunzătoare si nu prezintă riscuri pentru securitatea si sanatatea la locul de munca ;
sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajaţii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in
munca atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea
competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
sa dea relaţii din proprie initiativa sau Ia solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul
protectiei muncii;
sa se supună controlului medical atat la angajare cat si periodic.

ART. 67. Angajatorul trebuie sa organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor si materialelor
folosite in procesul muncii, in scopul asigurarii sanatatii si securitatii salariaţilor.
ART. 68. Angajatorul are obligaţia sa asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicina a muncii.
(1) Serviciul medica! de medicina a muncii este asigurat de angajator.
(2) Durata muncii prestate de medicul de medicina a muncii se calcuieaza in funcţie de numărul de salariaţi
ai angajatorului, potrivit legii.
ART. 69. (1) Medicul de medicina a muncii este titular al unui contract incheiat cu angajatorul.
(2) Medicul de medicina a muncii este independent in exercitarea profesiei sale.
ART. 70. (1) Sarcinile principale ale medicului de medicina a muncii consta in:
a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) supravegherea efectiva a condiţiilor de igiena si sanatate în munca;
c) asigurarea controlului medica! al salariaţilor atat la angajarea In munca, cat si pe durata executării
contractului individual de munca.
(2) In vederea realizarii sarcinilor ce ii revin medicul de medicina a muncii poate propune angajatorului
schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariaţi, determinata de starea de sanatate a acestora.
(3) Medicul de medicina a muncii este membru de drept in comitetul de securitate si sanatate in munca.

CAPITOLUL VIII - Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si ai înlăturării oricăror forme de incalcare
a demnitatii

Conform Codului Muncii, in cadrul relaţiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti
salariaţii.
ART. 71. Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala,
caracteristici genetice, varsta, apartenenta naţionala, rasa, culoare, etnie, religie, opţiune politica, origine sociala,
handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala este interzisa.
ART. 72. Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinţa,
întemeiate pe unui sau mai multe dintre criteriile prevăzute in articolul precedent, care are ca scop sau ca efect
neacordarea, restrângerea ori inlaturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor ce decurg din legislaţia
muncii.
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ART. 73. (1) Persoana care se considera discriminata, direct sau indirect, va adresa o plângere in scris angajatorului
in care va menţiona actele sau faptele pe baza carora se considera discriminata.
(2) Conducerea va numi o comisie, in termen de 5 zile lucratoare, pentru analiza sesizării. Comisia va
cerceta {convocand părţile) faptele sesizate iar 1a terminarea investigaţiei va comunica pârtilor implicate rezultatul
anchetei si masurile ce vor fi luate, in termen de 30 de zile calenderistice de la data începerii cercetărilor.
(3) Daca se stabileste ca faptele/actele au produs discriminări directe sau indirecte, persoana care se face
vinovata, va fi sanctionata disciplinar conform Codului Muncii.
ART. 74. Termenii si expresiile de mai jos, in sensul Legii 202/2002, au urmatoarele definiţii:
• prin discriminare directa se intelege tratamentul mai puţin favorabil aplicat unei persoane, dupa criteriul de
sex, decât este, a fost sau ar fi tratata o alta persoana intr-o situatie comparabila;
• prin discriminare indirecta se intelege situatia in care prevederi, criterii sau practici, aparent neutre, ar pune
persoane de un anumit sex intr-un anumit dezavantaj, in comparaţie cu persoane de sex opus, cu excepţia
cazului in care prevederea, criteriul sau practica se justifica in mod obiectiv printr-un scop legitim, iar
mijloacele de atingere a scopului sunt adecvate si necesare;
• prin hărţuire se intelege orice comportament nedorit, avand legătură cu faptul ca o persoana este de un sex
sau altul, care apare cu scopul sau are ca efect atingerea demnitatii persoanei si crearea unui mediu
degradant, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator;
• prin hărţuire sexuala se înţelege orice comportament nedorit - verbal, nonverbal sau fizic - de natura
sexuala, care are ca scop sau ca efect atingerea demnitatii persoanei si/sau crearea unui mediu degradant,
de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator;
• prin masuri stimulative sau de discriminare pozitiva se intelege acele masuri speciale care sunt adoptate
temporar pentru a accelera realizarea in fapt a egaiitatii de sanse intre femei si barbati si care nu sunt
considerate acţiuni de discriminare;
• prin munca de valoare egala se intelege activitatea remunerata care, in urma compararii, pe baza aceloraşi
indicatori si a aceloraşi unitati de masura, cu o alta activitate, reflecta folosirea unor cunostinte si deprinderi
profesionale similare sau egale si depunerea unei cantitati egale ori similare de efort intelectual si/sau fizic.
ART. 75. Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de condiţii de munca adecvate activitatii desfasurate, de
protectie sociala de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si constiintei sale, fara nici
o discriminare.
ART. 76. Tuturor salariaţilor care presteaza o munca le sunt recunoscute drepturile la plata egale, dreptul la
negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie împotriva
concedierilor nelegale.
ART. 77. Orice salariat are dreptul ia sanatate, ingrijire medicala, securitate sociala si la servicii medicale.
ART. 78. Orice salariat are drepturi egale in ceea ce priveşte condiţiile de încadrare in munca, criteriile si condiţiile
de recrutare si selectare, criteriile pentru realizarea promovării, accesul la toate formele si nivelurile de orientare
profesionala, de formare profesionala si de perfecţionare profesionala.
ART. 79. Sancţiunile care se aplica pentru nerespectarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si
barbati la locurile de munca precum si pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.96/2003 privind protectîa
maternitatîi la locurile de munca, vor fî cele din Codul Muncii in funcţie de gravitatea faptei.
ART. 80. Angajaţii care reclama sau sesîzeaza cu buna credinţa încălcări ale legii, a deontologiei profesionale sau a
principiilor bunei administrar!, eficientei, eficacitatii, economicităţii si transparentei beneficiaza de protectie
conform principiilor prevăzute de Legea nr. 571/decembrie 2004 :
a) Principiul legalitatii
b) Principiul supremaţiei interesului public
c) Principiul responsabilitatii
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d) Principiul nesanctionarii abuzive, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care reclama ori
sesizeaza încălcări ale legii.
e) Principiul bunei conduite
f) Principiul bunei credinţe, conform caruia este ocrotita persoana incadrata in unitate care a făcut o
sesizare, convinsa fiind de realitatea stării de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii.
CAPITOLUL X - Comisia de disciplină a Spitalului General CF Galaţi
ART. 81. Comisia de disciplină din cadrul Spitalului General CF Galaţi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte
unităţi care semnalează încălcări ale legii.
La nivelul Spitalului General CF Galaţi, comisia de disciplină are următoarea componenţă:
1. şeful serviciului R.U.N.O.S. - preşedinte
2. director medical - membru
3. consilierul ju ridic-m em b ru
4. inspector de specialitate -Serv RUNOS -Spitalul General CF Galaţi ~ secretar
ART. 82. Convocarea comisiei de disciplină
(1) Odată cu luarea ia cunoştinţă de către angajator de săvârşirea unei fapte ce ar putea fi considerată
abatere disciplinară, acesta emite decizia de cercetare disciplinară.
(2) Decizia de cercetare disciplinară prealabilă trebuie să descrie acţiunea şi inacţiunea cercetată, data
producerii acesteia, prevederile avute in vedere ca fiind încălcate, cine a făcut sesizarea, data şi ora la care are loc
prima audiere din partea comisie de cercetare disciplinară prealabilă. Audierea trebuie consemnată în scris sub
sancţiunea nulităţii.
(3) Decizia de cercetare disciplinară prealabilă, împreună cu copia după actul de sesizare a faptei se
comunică celui cercetat cu semnătură de primire. în cazul în care salariatul refuză primirea, aceasta va fi trimisă prin
scrisoare recomandată la domiciliul sau reşedinţa acestuia.
(4) La prima audiere sunt convocaţi toţi salariaţii care erau prezenţi, sau ar fi trebuit să fie prezenţi în locul şi
la data la care a avut loc fapta.
(5) După prima audiere comisia de cercetare prealabilă comunică concluziile celor audiaţi.
ART. 83. Rolul şi atribuţiile comisiei de disciplină
(1) Dacă se consideră că există o abatere disciplinară, comisia de cercetare disciplinară prealabilă comunică
celui acuzat acuzaţia care i se aduce, copii de pe actele comisiei care stau la baza acuzaţiei şi I se acordă un termen
de două zile lucrătoare pentru a-şi formula, într-o notă explicativă apărarea în scris şi pentru a prezenta noi probe în
apărarea sa, inclusive martori.
(2) După primirea Notei explicative, comisia de cercetare disciplinară prealabilă dă curs apărărilor
salariatului, formulate în scris sau exprimate oral în faţa comisiei.
(3) După cercetarea apărărilor salariatului, comisia disciplinară propune sau nu o sancţiune disciplinară.
ART. 81. (1) Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbai care va cuprinde toate aspectele, atât cele
sesizate, cât şi măsurile propuse a fî luate de către managerul spitalului.
(2) Procesul - verbal prevăzut ia alin. (1) va fi întocmit numai după ce Comisia de disciplină a efectuat
cercetarea cazului, cu ascultarea părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot aduce
lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea.
(3) Procesul - verbal va fi înaintat managerului, în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
ART. 82. Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei de disciplină poate fi modificat şi completat în conformitate
cu prevederile legale în vigoare.
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CAPITOLUL XI - Comisia paritară a Spitalului General CF Galaţi
ART. 83. Comisia monitorizare a prevederilor aplicării Contractului colectiv de muncă la nivelul Spitalului General CF
Galaţi, va fi compusă din 3 reprezentanţi ai organizaţiei sindicale semnatare şi 1 sectretar, 3 reprezentanţi ai
angajatorului şi 1 sectretar. Membrii comisiei sunt desemnaţi de părţile semnatare în termen de 14 zile de la
înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice.
ART. 84. Comisia se va întruni la cererea oricăruia dintre membrii săi, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la
formularea cererii, şi va adopta hotărâri valabile prin unanimitate, în prezenţa a 3/4 din numărul total a! membrilor.
ART. 85. Comisia va fi prezidată, prin rotaţie, de către un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa respectivă.
Componenţa comisiei paritare poate fi schimbată sau completata cu acordul părţilor.
ART. 86. Hotărârea adoptată potrivit a rt 84 are putere obligatorie pentru părţile contractante.
ART. 87. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
ART. 88. Comisia este împuternicită să interpreteze prevederile contractului colectiv de muncă, în aplicare, în funcţie
de condiţiile concrete şi de posibilităţile unităţilor, la solicitarea uneia dintre părţi.
CAPITOLUL XII - Abaterile disciplinare si sancţiunile aplicabile
ART. 89. Abaterea disciplinara este o fapta in legătură cu munca si care consta intr-o acţiune sau inacţiune savarsita
cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, ROF, Regulamentul Intern, Contractul
individual de munca sau Contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispoziţiile legale ale conducătorilor
ierarhici,fisa postului,etc. Abaterea disciplinara atrage raspunderea disciplinara a salariatului.
ART. 90. Provocarea de pagube materiale spitalului din vina si in legătură cu munca salariatului atrage raspunderea
patrimoniala a acestuia, adica obligaţia de a repara paguba produsa.
ART. 91. Raspunderea penala, administrativa sau patrimoniala nu exclude raspunderea disciplinara pentru fapta
savarsita, daca prin aceasta s-au incalcat si obligaţiile de munca.
ART. 92. Se considera abateri disciplinare ale salariaţilor spitalului urmatoarele fapte:
1) Fumatul in unitate;
2) Incalcarea regulilor si disciplinei la locul de munca, precum si a normelor privind exploatarea, intretinerea si
administrarea bunurilor spitalului;
3) Sustragerea sub orice forma de bunuri si valori apartinand spitalului;
4) Incalcarea regulilor privind activitatile de protectie si sanatate a muncii, de prevenire si de stingere a
incediilor;
5) Incalcarea regulilor privind confidenţialitatea unor documente si informaţii stabilite de conducerea
spitalului;
6) Incalcarea si nerespectarea regulilor de lupta împotriva infecţiilor nozocomiale si in mod special in spatiile cu
risc crescut (bloc operator, sterilizare, secţii/ compartimente chirurgicale, ATI,etc);
7) Neprezentarea la serviciu la solicitarea conducerii spitalului, pentru inlaturarea efectelor unor calamitati
naturale;
8) Absente nemotivate, nerespectarea programului de lucru sau parasirea serviciului in timpul perioadei de
lucru normate fara a avea in prealabil aprobarea şefului ierarhic;
9) Efectuarea în timpul programului a unor lucrări ce nu au legătură cu obligaţiile de serviciu;
10) Nerespectarea ordinii si curăţeniei la locul de munca;
11) Neinstiintarea şefilor ierarhici asupra unor deficiente de natura a stânjeni activitatea normala a spitalului;
12) Neindeplinirea obligaţiilor de serviciu cuprinse in fisa postului;
13) Dezinteres sau atitudine anticoncurentiala in desfasurarea activitatii, traduse prin apariţia de pagube
materiale ia nivelul unitatii.
14) Intarzierea sistematica, din culpa, in efectuarea lucrărilor;
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Atitudini nepoliticoase in timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
Refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile si atributiiie prevăzute în fisa postului;
Manifestari care lezeaza prestigiul institutiei;
Faptele care lezeaza demnitatea altor salariaţi;
Comportamente abuzive fata de colegi, superiori si subordonaţi;
Violenta fizica si verbala in timpul serviciului;
Neacordarea primului ajutor medical de către asistentîi medicali;
Folosirea de mijloace de constrângere fizica si/sau psihica in exercitarea profesiei;
Este interzisa in unitate, captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane indiferent de calitatea
acestuia fie salariat sau pacient, interceptarea fara drept a unei convorbiri private savarsita prin orice
mijloace tehnice sau orice alte informaţii, acestea fiind utilizate in cunostinta de cauza, fara acordul
acesteia;
24) Orice alta fapta interzisa de lege.
ART. 93. Se considera abateri deosebit de grave, pentru care sancţiunea aplicabila poate fi desfacerea disciplinara
a contractului individual de munca, urmatoarele fapte:
1) Introducerea sau consumul in incinta spitalului a băuturilor alcoolice sau a substanţelor stupefiante,
etnobotanice, precum si a substantelor/medicamentelor al căror efect poate produce dereglări
comportamentale; efectuarea serviciului sub influenta băuturilor alcoolice. Starea de ebrietate va fi
constatata de o comisie special constituita de conducerea unitatiî;
2) Absente nemotivate începând de la 3 zile consecutiv;
3) Furtul sau intentia dovedita de furt al oricărui bun din patrimoniul unitatiî, de la angajaţii unitatii, de la
pacienţi sau apartinatorii acestora.
ART. 94. Enumerarea faptelor aratate mai sus nu este limitativa, sancţiunile disciplinare putandu-se aplica si pentru
nerespectarea oricăror altor obligaţii de serviciu prevăzute in actele normative generale sau interne, in vigoare.
ART. 95. Salariaţilor nu li se poate aplica, pentru o fapta care constituie abatere disciplinara, decât o singura
sancţiune, chiar daca cu acest prilej au fost incalcate mai multe îndatoriri de serviciu. Este interzisa aplicarea de
sancţiuni colective întregului personal al spitalului sau al unui compartiment de munca pentru abaterile disciplinare
ale unei persoane din colectiv.
SANCŢIUNILE DISCIPLINARE GENERALE
ART. 96. Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni
disciplinare salariaţilor sai ori de cate ori constata ca aceştia au savarsit o abatere disciplinara, in urma cercetării
disciplinare.
ART. 97. Odata cu luarea la cunostinta de către angajator de savarsirea unei posibile abateri disciplinare acesta
convoaca in scris salariatul/salariatii in vederea realîzarii cercetării disciplinare prealabile.
ART. 98. Comunicarea privind cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa descrie acţiunea sau inacţiunea
cercetata, data producerii acesteia, prevederile avute in vedere ca fiind incalcate, cine a făcut sesizarea, data si ora
la care are loc prima audiere din partea comisiei de cercetare disciplinara prealabila. Audierea trebuie consemnata
in scris, sub sancţiunea nulitatii.
ART. 99. Comunicarea privind cercetarea disciplinara prealabila, împreuna cu copia dupa actul de sesizare a faptei
se comunica celui cercetat cu semnătură de primire. In cazul in care salariatul refuza primirea, aceasta va fi trimisa
prin scrisoare recomandata la domiciliul sau reşedinţa acestuia.
ART. 100. Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere
disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei in care s-a dispus retrogradarea,
pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
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c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau dupa caz si a indemnizaţiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 510%;

e)

desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

ART. 101. in cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim
sanctionator, va fi aplicat acesta.
ART. 102. Amenzile disciplinare sunt interzise.
ART. 103. Angajatorul stabileste sancţiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare
savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:
a) împrejurările in care fapta a fost savarsita;
b) gradul de vinovăţie a salariatului si gravitatea abaterii disciplinare;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta;
f) cauzele abaterii disciplinare.
ART. 104. Sub sancţiunea nulitatii absolute, nici o masura nu poate fi dispusa mai înainte de efectuarea unei
cercetări disciplinare prealabile, cu excepţia Avertismentului scris.
ART. 105. In vederea desfasurarii cercetării prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către o comisie de
cercetare administrativa a abaterilor disciplinare, prevazandu-se obiectul, data, ora si locul întrevederii.
ART. 106. Neprezentarea salariatului la convocare fara un motîv obiectiv da dreptul conducerii unitatii sa dispună
sancţionarea, fara efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
ART. 107. In cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa susţină toate apararîle in
favoarea sa sî sa ofere persoanei împuternicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivaţiile pe care le
considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui
membru este.
_ ART. 108. Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30
zile calendaristice de la data luării la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de
la data savarsirii faptei.
ART. 109. Sub sancţiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu :
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca
aplicabil, care au fost incalcate de salariat ;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararîle formulate de salariat in timpul cercetării disciplinare
prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruîa sancţiunea disciplinara se aplica ;
e) termenul in care sancţiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sancţiunea poate fî contestata;
ART. 110. Decizia de sancţionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii, cu
semnătură de primire ori in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau reşedinţa
comunicata de acesta si produce efecte de la data comunicării. Decizia de sancţionare se transmite sî Serv.
Resurselor Umane, pentru luare la cunostinta.
ART. 111. Sancţiunile disciplinare se propun de către persoanele împuternicite sa efectueze cercetarea disciplinara,
si se aplica de către Managerul spitalului.
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ART. 112. Sancţiunile disciplinare sunt executorii de indata ce au fost comunicate, chiar daca impotriva lor s-a făcut
contestatie.
ART. 113. Decizia de sancţionare poate fi contestata de salariat la instanteie judecătoreşti competente in termen de
30 de zile calendaristice de la data comunicării.
SANCŢIUNILE DISCIPLINARE SPECIALE
ART. 114. Sancţiunile speciale sunt prevăzute de anumite legi privind exercitarea profesiunilor specifice sistemului
sanitar.
ART. 115. Medicii răspund disciplinar pentru nerespectarea legilor si a regulamentelor profesiei medicale, a Codului
de deontologie medicala si a regulilor de buna practica profesionala, pentru orice fapte savarsite in legătură cu
profesia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau al Colegiului Medicilor din Romania.
ART. 116. Farmaciştii răspund disciplinar pentru nerespectarea legilor si a regulamentelor profesionale, pentru orice
fapta savarsita in legătură cu profesia sau in afara acesteia. Raspunderea disciplinara a farmaciştilor este prevăzută
de Legea nr. 95/2006, titlul XIV privind exercitarea profesiei de farmacist.
ART. 117. Biologii si chimistii care incalca regulamentele specifice privind exercitarea profesiunilor de biolog si
chimist sunt sancţionaţi in conformitate cu Legea nr. 460/2003;
ART. 118. Asistentii medicali care incalca normele de exercitare a profesiei si nu respecta Codul de etica si
deontologie al asistentului medical răspund disciplinar, in funcţie de gravitatea abaterii. Sancţiunile disciplinare
pentru asistentii medicali se aplica in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 144 din 2008 privind exercitarea
profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşa si a profesiei de asistent medical.

CAPITOLUL Xlil - Raspunderea patrimoniala
ART. 119. Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor răspunderii contractuale civile, sa ii
despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului in timpul
îndeplinirii obligaţiilor de de serviciu sau in legătură cu serviciul. In cazul in care angajatorul refuza sa il
^despagubeasca pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instantelor judecătoreşti competente.
ART. 120. Angajatorul care a plătit despăgubirea isi va recupera suma aferenta de la salariatul vinovat de producerea
pagubei in condiţiile articolelor urmatoare.
ART.121. a) Salariaţii răspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor răspunderii civile contractuale, pentru
pagubele materiale produse angajatorului din vina lor si in legătură cu munca lor.
b)Personalul medical răspunde direct in situatia in care s-a stabilit existenta unui caz de malpraxis.
ART. 122. Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majora sau de alte cauze neprevăzute si care nu
puteau fi inlaturate si nici pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.
ART. 123. In situatia in care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si in legătură cu
munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii
acesteia, prin acordul pârtilor, intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.
Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul pârtilor nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime
brute pe economie.
ART. 124. Cand paguba a fost produsa de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecaruia se stabileste in raport
cu masura in care a contribuit ia producerea ei. Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi
determinata, raspunderea fiecaruia se stabileste proporţional cu salariul sau net de ia data constatarii pagubei si,
atunci cand este cazul, si in funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.
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ART. 125. Salariatul care a încasat de la angajator o suma necuvenîta este obligat sa o restituie. Daca acesta refuza
angajatorul se poate adresa cu plângere instantelor judecătoreşti competente. Daca salariatul a primit bunuri care
nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sau daca acestuîa i s-au prestat servicii la care nu era
îndreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste
potrivit valorii acestora de ia data plaţii.
ART. 126. Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile saiarîale care se cuvin
persoanei in cauza din partea angajatorului la care este încadrat in munca. Ratele nu pot fî mai mari de o treime din
salariul lunar net, fara a putea depasi împreuna cu celalate reţineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din
salariul respectiv.
ART. 127. In cazul in care contractul individual de munca inceteaza înainte ca salariatul sa il fi despăgubit pe
angajator si cel in cauza se incadreaza la un alt angajator ori devine funcţionar public, reţinerile din salariu se fac de
către noul angajator sau noua institutie ori autoritate publica dupa caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest
scop de către angajatorul păgubit.
ART. 128. Daca persoana in cauza nu s-a încadrat în munca la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de
munca ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmarirea bunurilor sale, în condiţiile Codului de
procedura civila.
ART. 129. In cazul in care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face intr-un termen de
maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de reţineri, angajatorul se poate adresa executorului
judecătoresc in condiţiile Codului de procedura civila.
CAPITOLUL XIV - Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatiilor
ART. 130. Daca un salariat face o plângere sau o sesizare, aceasta va fi depusa la secretariat pentru înregistrare, de
unde va fi înaintata Managerului Spitalul General CF Galaţi
ART. 131. Managerul va supune plangerea spre dezbatere in şedinţa Comitetului Director ce se organizeaza de
regula o data pe luna. La şedinţele Comitetului Director participa reprezentanţii organizaţiilor sindicale si patronale
in calitate de observator. Daca este necesar, salariatul în cauza va fî chemat pentru a da explicaţii si lămuriri.
ART. 132. Dupa dezbaterea cererii, se va lua o decizie, in care se va preciza soluţia data cererii, termenul in care
poate fi contestata si instanta competenta pentru rezolvarea contestatiei. Aducerea la îndeplinire a deciziei se va
face de către Serv. Resurselor Umane.
ART. 133. Termenul de comunicare al răspunsului este de 30 zile de la data înregistrării petitiei.
ART. 134. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petîtionaruluî nu se iau in
considerare.
CAPITOLUL XV - Controlul calităţii hranei
Art. 135. ~ Stabilirea meniului zilnic:
Asistenta dieteticiană, stabileşte meniul zilnic, în baza datelor statistice, privind pacienţii internaţi trimise de
fiecare secţie.
Datele statistice - SITUAŢIA DE HRANĂ - sunt furnizate de fiecare secţie până la ora 12.00. Acestea cuprind
pacienţii internaţi in secţie până la ora respectivă.
Pacienţii internati in gardă, vor fi trecuţi ca o completare marcata vizibil pe foaia de alimentatie a secţiei si
care este predata pina la ora 08.00, ia asistenta dieteticiana. Aceasta anexa cuprinde diferenţa intre numărul de
internări si externări din ziua respectiva.

27

'* * ţ P' SPITALUL GENERAL CE GALAŢI

REGULAMENT INTERN

Datele statistice vor fi furnizate in fiecare zi pana la ora 14.30v respectiv 08.00. Este obligaţia asistentelor
sefe sa transmita aceste date in timp util.
Pentru problemele legate de corectarea datelor transmise, asistenta sefa ia legătură telefonic sau verbal cu
asistenta dieteticiana.
Asistenta dieteticiana transmite meniul zilei urmatoare, in format scris, către toate secţiile, pana la ora
15.00.
Art. 136. Controlul calitatii hranei
Medicul de garda are datoria de a controla zilnic, împreuna cu asistenta dieteticiana si asistentul igiena,
calitatea hranei la blocul alimentar şi pe fiecare secţie, urmarindu-se:
- calitatea hranei;
- daca corespunde calitativ cu retetarul zilei:
- daca corespunde cantitativ.
Medicul de garda consemneaza rezultatul controlului calitatii hranei in registru de raport de garda.
Art. 137. Controlul secţiilor
Medicul de garda, împreuna cu asistenta sefa verifica mancarea din punct de vedere:
- organoleptic;
- cantitativ;
- calitativ.
Controlul se face avand ca referinţa retetarul zilnic.
Asistentele sefe - obligaţii:

1. întocmesc situatia de hrana
2. participa la ridicarea hranei de la blocul alimentar, personal sau printr-un reprezentant stabilit
(alta asistenta).
N.B: in cazul in care este un alt reprezentant al asistentei sefe care participa la ridicarea hranei aceasta va fi
nominalizat in scris în registrul de control in ziua respectiva.
Medicul sef de secţie are obligaţia de a verifica cel puţin o data pe saptamana activitatea de control a
calitatii hranei.
Art. 138. Raportarea
Fiecare din cei de mai sus va întocmi zilnic un raport care va fi consemnat in registrul de control al secţiei.
Diferentele constatate, calitativ sau cantitativ vor fi raportate in scris conducerii unîtatii
Art. 139. Orarul de distribuire a meselor pentru pacienţi si personal de garda
In vederea desfasurarîi unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim raţional de odihna si de
servire a mesei, secţiile cu paturi vor asigura distribuirea meselor astfel:
Dejun : 7.00 - 8.00
Gustare 10.00 -10.30
Prânz: 12.00-13.00
Gustare 16.00 -16.30
Cina: 17.45-18.55
Pentru personalul de garda, orarul de servire a mesei este:
Dejun : 7,00- 8.00
Prânz: 12.30-15.00
Cina: 18.00-20.00
CAPITOLUL XVI - Accesul si circulaţia vizitatorilor

ART. 140. (1) Vizitarea bolnavilor, acolo unde este posibila, se va face numai conform programului stabilit de către
conducerea unitatii si afişat la poarta spitalului si la intrarea in fiecare sectie/compartiment.
(2)
Vizitatorii sunt indrumati la patul bolnavilor de un asistent medical desemnat de şeful de secţie sau d
asistenta sefa. In situatia mai multor vizitatori, aceştia vor fi introduşi pe rand, astfel ca numărul lor la un bolnav sa
nu depaseasca 2 persoane.
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(3) Este interzis vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al bolnavului sau
in cantitate prea mare. Este interzisa si introducerea de băuturi alcoolice.
(4) Vizitatorii vor evita discuţiile neplăcute ce pot afecta pacienţii, vor respecta liniştea celorlalţi bolnavi
internati. Pentru bolnavii deplasabili este recomandabil ca vizita sa se desfasoare in holuri sau in camerele din secţii
amenajate corespunzător.
(5) Vizitatorilor le este interzis fumatul in unitate.
(6) Accesul public este interzis in urmatoarele zone si sectoare ale unitatii: Bloc operator, Sterilizare,
Farmacie, Laborator Clinic Analize medicale, Atelier Tehnic, Centrala termica, Bloc alimentar, Spălătorie;
(7) Vizitatorii trebuie sa respecte orele de vizita si sa dea curs indicaţiilor medicilor, personalului sanitar
sau de paza.
ART. 141. Accesul în unitate se realizează astfel:
- pentru personalul propriu: pe bază de legitimaţie;
- pentru personalul din afara unităţii venit în interes de serviciu: pe baza buletinului/cărţii de
identitate şi a legitimaţiei de serviciu;
- pentru studenţi şi practicanţi: pe baza legitimaţiei de student/elev;
- pentru vizitatorii bolnavilor, accesul este permis cu pelerină şi ecuson în cadrul unui program bine
stabilit,;
- pentru reprezentanţii presei, numai cu acordul managerului spitalului care va nominaliza în mod
explicit locurile în care se poate filma sau persoanele cărora li se pot lua interviuri cu acordul
persoanelor ce vor fi intervievate şi respectarea drepturilor pacienţilor la intimitate; pentru aceasta,
anterior, reprezentanţii mass-media vor face demersuri scrise sau verbale în vederea obţinerii
acordului de principiu; în vederea desfăşurării fluente a acestei activităţi, managerului spitalului va
nominaliza un reprezentant al spitalului care va fi desemnat ca purtător de cuvânt al instituţiei;
- pentru organele de control: pe baza legitimaţiei de control şi buletinului/cărţii de identitate.
CAPITOLUL XVI! - Drepturile si obligaţiile pacienţilor
ART. 142. Pacienţii sunt indreptatiti la asistenta medicala, atat In unitatile ambulatorii cat si in unitatile cu paturi,
modul de adresabilitate, cheltuielile de asistenta fiind cele stabilite de regulamentul de funcţionare.
ART. 143. Ca beneficiari ai actului medical, pacienţii trebuie sa respecte normele de comportare in unitatile sanitare,
dupa cum urmeaza :
1) In ambulatoriu:
a) pacienţii au acces in ambulatoriu prin prezentarea directa la medicul specialist sau cu bilet de trimitere
de la medicul de familie ori cu bilet de trimitere de la un alt medic specialist;
b) pacienţii trebuie sa respecte ordinea de prezentare la medic, sa aştepte chemarea in cabinet;
c) pacienţii trebuie sa respecte ordinea curatenia si liniştea in sălile de aşteptare;
d) este interzis fumatul, consumul sau introducerea in ambulatoriu a băuturilor alcoolice, substanţelor
periculoase sau interzise de lege;
e) murdarirea pereţilor, degradarea mobilierului din sălile de aşteptare, distrugerea de instalatii sanitare
ale spitalului sunt acte reprobabile a căror comitere trebuie evitata.
2) In secţiile cu paturi:
a) accesul se face cu bilet de trimitere sau prin serviciul de urgenta, fiind admişi ca insotitori la internare
maxim 2 persoane;
b) bolnavii internati sunt obligaţi sa poarte pe toata durata internării tinuta de spital;
c) este interzisa circulaţia bolnavilor in alte secţii decât cele de internare;
d) bolnavii internati nu pot paraşi unitatea in tinuta de spital, fiind interzisa circulaţia pe străzi sau in
parcuri in astfel de tinuta;
e) pacienţii nu vor paraşi spitalul fara aprobare pentru probleme extramedicale; in cazul in care au o astfel
de aprobare, nu vor depasi timpul care le-a fost acordat;
f) este interzis fumatul in incinta spitalului, consumul sau introducerea in spital a băuturilor alcoolice,
substanţelor periculoase sau interzise de lege;
g) introducerea in incinta spitalului de aparaturi audio-video este permisa numai cu acordul şefului de
secţie sau asistentului sef;
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h) bolnavii sunt datori sa respecte unitatea sanitara si pe ceilalţi pacienţi, in care sens se vor abţine de la
tulburarea liniştii (inclusiv prin sonorul echipamentului audio-video sau aparatelor de comunicaţii), de la
producerea de disconfort pacienţilor internati si celorlalte persoane din jur;
i) bolnavii intenati au obligaţia de a utiliza cu atentie si de a evita producerea de murdărie sau degradarea
bunurilor spitalului;
j) pacienţii au obligaţia de a respecta intimitatea si confidenţialitatea persoanei, viata privata si programul
celorlalţi pacienţi, inclusiv ale personalului medical;
k) sa asigure individual paza si protectia bunurilor personale de valoare pe care le introduc in spital,
asumandu-si întreaga responsabilitate cu privire la acestea;
I) sa respecte regulamentul intern a spitalului.
ART. 144. Incalcarea regulilor mai sus enuntate de către pacienţi poate duce la:
1) In ambulatoriu :
a) refuzul consultării persoanelor nedisciplinate, cu excepţia cazurilor de urgenta
b) recuperarea pagubelor materiale pricinuite de pacienţi prin anchitarea la serviciul financiar al unitatii
a contravalorii pagubei sau prin acţiuni civile în dezdaunare. In aceste situatîî, bolnavului i se iau
datele personale, domiciliul sî se înainteaza referatul asupra celor comise conducerii spitalului
pentru luarea unor masuri de rigoare.
Răspund de aceste masuri medicul sef sî asistenta sefa.
2) In secţiile cu paturi:
a) interzicerea accesului vizitatorilor nedisciplinati sau evacuarea acestora din unitate;
b) interzicerea vizitei la un anumit bolnav;
c) externarea înainte de termen, fara a se pune in pericol viata pacientului;
d) recuperarea de la bolnav a pagubelor materiale produse;
Răspund de aceste masuri medicul sef de secţie, asistenta sefa si serviciul de paza.
CAPITOLUL XVIII - Protectia maternitatii la locul de munca
ART. 145. (1) O.U.G. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca reglementează masuri de protectie
sociala pentru:
a) salariate gravide si mame, lăuze sau care alapteaza, de cetatenie romana ori a unui stat membru al
Uniunii Europene si din Spaţiul Economic European, care au raporturi de munca sau raporturi de
serviciu cu un angajator;
b) cetateni ai altor state si apatrizi, care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în Romania, daca fac
parte din categoriile de salariate prevăzute la fit a).
(2) In sensul prevederilor O.U.G. nr. 96/2003, termenii si expresiile de mai jos sunt definite dupa cum
urmeaza:
a) protectia maternitatii este protectia sanatatii si/sau securitatii salariatelor gravide si/sau mame la
locurile lor de munca;
b) locul de munca este zona delimitata in spaţiu, in funcţie de specificul muncii, înzestrata cu mijloacele
si cu materialele necesare muncii, in vederea realizariî unei operaţii, lucrări sau pentru îndeplinirea
unei actîvitati de către unui ori mai mulţi executanti, cu pregatirea si indemanarea lor, in condiţii
tehnice, organizatorice si de protectie a muncii corespunzătoare, din care se obţine un venit in baza
unui raport de munca ori de serviciu cu un angajator;
c) salariata gravida este femeia care anunţa in scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de
graviditate sî anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist
care sa ii ateste aceasta stare;
d) salariata care a născut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de
lăuzie si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevăzute de lege, anexand un document
medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;
e) salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activîtatii dupa efectuarea concediului de
lăuzie, isi alapteaza copilul sî anunţa angajatorul în scris cu privire la începutul si sfarsitul prezumat al
perioadei de alaptare, anexand documente medicale eliberate de medicul de familie in acest sens;
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f) dispensa pentru consultatii prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de către
angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor si examenelor
prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist;
g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are obligaţia sa il
efectueze dupa naştere, in cadru! concediului pentru sarcina si lăuzie cu durata totala de 126 de zile,
de care beneficiaza salariatele in condiţiile legii;
h) concediul de risc materna! este concediul de care beneficiaza salariatele prevăzute la lit. c) - e)
pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fătului ori a copilului lor.
(3) Salariatele prevăzute la alin.(2) lit. c)-e) au obligaţia de a se prezenta la medicul de familie pentru
eliberarea unui document medical care sa le ateste starea.
(4) In cazul in care salariatele nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (3) si nu informeaza in scris
angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale prevăzute in O.U.6. 96/2003.
(5) In termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat in scris de către o salariata ca
se afla în una dintre situatiile prevăzute la alin.(2) lit. c)-e), acesta are oblîgatia sa instiinteze medicul de medicina
muncii, precum si inspectoratul teritorial de munca pe a cărui raza isi desfasoara activitatea.
(6) De la data primirii înstiintarii medicul de medicina muncii si inspectoratul teritorial de munca vor verifica
condiţiile de munca ale salariatei la termenele sl in condiţiile stabilite prin normele de aplicare a O.U.G. nr. 96/2003.
ART. 146. Angajatorul are obligaţia sa păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei si nu va
anunţa alti angajaţi decât cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca,
cand starea de graviditate nu este vizibila.
ART. 147. In cazul in care o salariata se afla in una dintre situatiile prevăzute la art. 145 alin.(2) lit. c)-e) si desfasoara
la locui de munca o activitate care prezintă riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra
sarcinii si alaptarii, in sensul celor prevăzute de lege, angajatorul este obligat sa ii modifice in mod corespunzător
condiţiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa o repartizeze ia alt loc de munca fara riscuri pentru
sanatatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu
menţinerea veniturilor salariale.
ART. 148. (1) In cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa indeplineasca obligaţia
prevăzută la art. anterior, salariatele prevăzute ia art. 145 alin.(2) lit. c)-e) au dreptul la concediu de risc maternal,
dupa cum urmeaza:
a) inainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementarilor legale privind
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,
b) dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevăzute la art. 145 alin.(2) lit. d)
si e), in cazul in care nu solicita concediul si indemnizaţia pentru creşterea si îngrijirea copilului pana
la împlinirea vârstei de 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la 3 ani.
(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, in întregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate
depasî 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical in acest
sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale.
(3) Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile in care salariata s-a prezentat la consultatîile
prenatale si postnatale, conform normelor Ministerului Sanatatii.
ART. 149. In baza recomandării medicului de familie, salariata gravida care nu poate îndeplini durata normala de
munca din motive de sanatate, a sa sau a fătului sau, are dreptul Ia reducerea cu o pătrime a duratei normale de
munca, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit
reglementarilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
ART. 150. (1) Angajatorii sunt obligaţi sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua
pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare. In aceste pauze se include si timpul necesar deplasarii dus-intors de la
locul in care se gaseste copilul.
(2)
La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau
de munca cu doua ore zilnic.
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(3) Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru aiaptare, se includ in
timpul de munca si nu dimlnueaza veniturile salariate si sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.
(4) In cazul in care angajatorul asigura in cadrul unitatii încăperi speciale pentru alaptat, acestea vor
îndeplini condiţiile de igiena corespunzătoare normelor sanitare in vigoare.
ART. 151. (1) Salariatele prevăzute la art. 145 alin.(2) !it. c)-e) nu pot fi obligate sa desfasoare munca de noapte.
(2) In cazul in care sanatatea salariatelor mentionate Ia alin. (1) este afectata de munca de noapte,
angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei,sa o transfere la un loc de munca de zi,cu menţinerea
salariului de baza brut lunar.
(3) Solicitarea salariatei se insoteste de un document medical care mentîoneaza perioada in care
sanatatea acesteia este afectata de munca de noapte.
(4) in cazul in care, din motive justificate in mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia
de concediul si indemnizaţia de risc maternal, conform legii.
ART. 152. Salariatele prevăzute Ia art. 145 alin.(2) iît. c)-e) nu pot desfasura munca in condiţii cu caracter insalubru
sau penibil.
ART. 153. (1) Este interzis angajatorului sa dispună încetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:
a) salariatei prevăzute la art. 145 alin,(2) fit, c)~e), din motive care au legătură directa cu starea sa;
b) salariatei care se afla in concediul de risc maternal;
c) salariatei care se afla in concediul de maternitate;
d) salariatei care se afla in concediu! pentru creşterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul
copilului cu handicap, in varsta de pana la 3 ani;
e) salariatei care se afla in concediul pentru îngrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in
cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 18 ani.
(2) Interdictîa prevăzută la alin. (1) lit. b)-e) se extinde o singura data cu pana la 6 luni, dupa revenirea
salariatei in unitate.
(3) Dispoziţiile alin. (1} nu se aplica in cazul concedierilor pe motive economice ce rezulta din desfiinţarea
postului ocupat de salariata, ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării
angajatorului, in condiţiile legii.
(4) Prevederile alin. (1) lit. d) si e) si ale alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzător si salariaţilor barbati
aflaţi in situatiile respective.
ART. 154. Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispoziţiile O.U.G. 96/2003.

CAPITOLUL XIX - Reguli generale si circuite funcţionale specifice spitalului

Secţiunea I. Frecventa schimbării echipamentului de protectie al personalului
ART. 155. Frecventa schimbării echipamentului de protectie ai personalului se face in funcţie de gradul de risc,
zilnic sau ori de cate ori este nevoie, in fiecare secţie/ compartiment, bloc alimentar, spălătorie, garderoba.
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Secţiunea li. Ritmul de schimbare al lenjeriei din structurile cu paturi

ART. 156. Ritmul de schimbare al lenjeriei din structurile cu paturi este următorul:
Denumire structura

SectH/compartimente cu
paturi
{specialitati medicale)

Reguli generale

Ritmul de schimbare a
lenjeriei
• La 3 zile lenjeria
folosita de acelaşi
pacient sau ori de cate
ori este nevoie
• Dupa externarea
bolnavului

La manipularea lenjeriei curate, personalul va respecta
codurile de procedura privind igiena personala si va
purta echipamentul de protectie adecvat;

Schimbarea lenjeriei se executa dimineaţa, înainte de
curtenie, dupa masurarea temperaturii, luarea tensiunii,
masurarea pulsului si toaleta bolnavului.
Se verifica gradul de murdărire al pernei, saltelei; se
decide trimiterea la spălătorie.
Dupa externarea bolnavului se şterge cu laveta imbibata
in soluţie de detergent-dezinfectant: rama patului si
părţile laterale

Sectîi/compartimente cu
paturi
(specialitati chirurgicale)

La 3 zile lenjeria
folosita de acelaşi
pacient sau ori de
cate ori este nevoie
Dupa externarea
bolnavului

La manipularea lenjeriei curate, personalul va respecta
codurile de procedura privind igiena personala si va
purta echipamentul de protectie adecvat;
Schimbarea lenjeriei se executa dimineaţa, înainte de
curtenie, dupa masurarea temperaturii, luarea tensiunii,
masurarea pulsului si toaleta bolnavului.
Se verifica gradul de murdărire al pernei, saltelei; se
decide trimiterea la spălătorie.
Dupa externarea bolnavului se şterge cu laveta imbibata
in soluţie de detergent-dezinfectant: rama patului si
partite laterale

Sectii/compartimente cu
paturi
(cronici)

Zilnic lenjeria folosita
de acelaşi pacient sau
ori de cate ori este
nevoie
Dupa externarea
bolnavului

La manipularea lenjeriei curate, personalul va respecta
codurile de procedura privind igiena personala si va
purta echipamentul de protectie adecvat;
Schimbarea lenjeriei se executa dimineaţa, inainte de
curtenie, dupa masurarea temperaturii, luarea tensiunii,
masurarea pulsului si toaleta bolnavului.
Se verifica gradul de murdărire al pernei, saltelei; se
decide trimiterea la spălătorie.
Dupa externarea bolnavului se şterge cu laveta imbibata
in soluţie de detergent-dezinfectant: rama patului si
părţile laterale
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Secţiunea IU. Reguli privind activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in unitate
ART. 157. Activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie reprezintă acţiuni de prevenire a unor boli
transmisibile prin intermediul insectelor si rozătoarelor. Deratizarea, dezinsectiea si dezinfectiea in unitate se
realizeaza dupa următorul Plan:
Activitatea

DEZINFECŢIA
PROFILACTICA

Structura

Ritm

1.Suprafeţele si
obiectele dm saloane

- zilnic si on de cate ori
este nevoie

2-Suprafetele si
obiectele dm fiecare
sala do operaţie

- zilnic, înainte de
începerea programului
-operator
- intre operaţii
la sfarsitul programului
onc-rator

Responsabil

Infirmiera

Verificat

Asistenta sefa
Responsabil CPCIN

. Infirmiera de sală
■Asistenta coord. bloc
Asistenta de anestezie operator
Responsabil CPCIN
Asistenta de sală

3.Suprafetele si obiectele
dm sălile de tratamente
si/sau pansamente

-zilnic si ori de cate on
este nevoie

Infirmiere
Asistente

4.Grupurilc sanitare din

Zilnic si ori de cate ori
este nevoie

Infirmiere

5.Suprafeţele si obiectele
din Camera do garda

Zilnic şi la nevoie

Infirmiere
Asistente

; Asistenta, sefa
Responsabil CPCIN
Asistenta sefa
Responsabil CPCIN.,
Director

medical
Responsabil CPCIN

■6.Grupul sanitar de la
Camei a de garda

Zilnic si ori de cate ort
este nevoie

Infirmiere

7.Suprafetele si obiectele
de la Sterilizarea centrala

Zilnic si ori de cate ori
este nevoie

Infirmiere
Asistente

8.Laboratorul de analize
medicale (serviciu
externalizat) si
Laboratorul de radiologie
si imagistica medicala

Ziiruc la începutul si
sfarsitul programului de
lucru si on de cate ori
este nevoie

îngrijitoare

Sef laborator Director
medical Responsabil
CPCIN,

9.Laborator explorări
funcţionale si echografu

- Zilnic la începutul si
sfarsitul
programului de lucru si
ori de cate ori este nevoie
- Aparatura dupa fiecare
pacient pentru care a fost
utilizata

îngrijitoare
Asistente

Medici
Responsabil CPCIN
Director
medical

lO.Spatiile de depozitare
lenjerie

Zilnic si on de cate ori
; este nevoie

Infirmiere

Asistenta sefa
Responsabil CPCIN

34

Director
medical
Responsabil CPCIN

Director
medical
Responsabil CPCIN

"HT"

SPITALUL GENERAL CF GALA Tí

,

13.0fíciile alimentare

REGULAMENT INTERN

Zilnic la începutul st
sfarsitul programului de
lucru si ori de cate ori
este nevoie

Personal oficiu
alimentar

Asistenta şefaResponsabilCPClN ■
'

Zilnic la inceputui si
starsitul programului de

Persorml bloc
alimentar, bucătari

Asistenta Í
dieteticianai
■medici
ResponsabilCPClN

DEZINFECTIA
TERMINALA

15. Depozitul de alimente

Saptamanal

Magazioner si
muncitori

16.Spatii
administrative

Zilnic si ori de cate ori
este nevoic-

îngrijitoare

Administrator
ResponsabilCPClN

17.Depozitul de deşeuri
infectioase

Zilnic si ort de cate ori
este nevoie

îngrijitoare

Administrator
ResponsabilCPClN

Bucatar
Director
■medical
•
l
ResponsabilCPClN

1. Sali de operaţie

Saptamanal

Asistenta Şefa
Secţia Chirurgie
Generala
Infirmiera
Agent DDD

: Asistenta Sefa Secţia
Chirurgie Generala
Director medical
ResponsabilCPClN

2.Saloane

Lunar

Asistenta Sefa
Infirmiera
Agent DDD

Medic Sef secţie
Asistenta sefa
Director medical1
Responsabil CPCIN

DEZINFECTIA
IN FOCAR

In secţiile in care apar infecţii
nosocomiale

La nevoie

Agent DDD

Asistenta sefa
Asistent
ResponsabilCPClN

DEZ1NSECTIA

In toate spatiile spitalului

1nmestnal si la
nevoie

Agent DDD

Asistenta sefa
Asistent
ResponsabilCPClN

DERATIZAREA

Bloc alimentar

Scmostnal

Agent DDD

Asistenta
dieteticiana
Magazioner
AsistentCPCIN

Depozit alimente
Rampa de gunoi
Canale subterane

Secţiunea IV. - Reguli privind curatenia saloanelor, rezervelor si anexelor sanitare
Art.158. Programul orar de efectuare a curăţeniei si dezinsectiei in saloane, reserve si anexele sanitare
este următorul:
4* In saloane si rezerve curatenia si dezinfectia curenta se efectueaza:
a. in tura I între orele 600 - 800 si ori de cate ori este nevoie
b. in tura II intre orele 1500 - 1630 si ori de cate ori este nevoie
c. in tura III ori de cate ori este nevoie
d. dezinfectia ciclica se face saptamanal si la necesitate
e. dezinfectia terminala se face in situatiile de risc epidemiologie In sala de mese
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4^ curatenia si dezinfectia curenta se efectueaza:
a. in tura I intre orele 900 - 930 si ori de cate ori este nevoie
b. in tura II intre orele 1415 - 1500 si 2030 - 2 l 00 si ori de cate ori este nevoie
c. dezinfectia ciclica se face saptamânal si ia necesitate
^ In grupurile sanitare curatenia si dezinfectia curenta se efectueaza concomitent cu orarul de curăţenie
din saloane si rezerve:
a. in tura I intre orele 600 - 800 si ori de cate ori este nevoie
b. in tura II intre orele 15°° - 1630 si ori de cate ori este nevoie
c. dezinfectia ciclica se face lunar/la externarea pacientului
d. dezinfectia terminala se face in situatiile de risc epidemiologie
In holuri si scări si grupurile sanitare de pe hol curatenia si dezinfectia curenta se efectueaza:
a. in tura I intre orele 600 - 800, I I 00 - 1200 si ori de cate ori este nevoie
b. in tura II intre orele 1400 - 1600, 1900 - 2 l 00 sî ori de cate ori este nevoie
c. dezinfectia ciclica se face saptamânal si ia necesitate In vestiare
curatenia si dezinfectia curenta se efectueaza:
a. in tura I intre orele 830 - 900 si ori de cate ori este nevoie
b. in tura II intre orele 2 l 00 - 2 l 30 si ori de cate ori este nevoie
c. dezinfectia clicica se face saptamânal si ia necesitate
A In sălile de tratament curatenia si dezinfectia curenta se efectueaza:
a. in tura I intre orele 600 - 730, 1230 - 1330 si ori de cate ori este nevoie
b. in tura II intre orele 1800 - 1830 si ori de cate ori este nevoie
c. dezinfectia ciclica se face saptamânal si la necesitate.
Secţiunea V. Harta punctelor cu risc crescut si risc epidemiologie
Art.159. Harta punctelor cu risc crescut si risc epidemiologie a Spitalului General CF Galaţi este urmatoarea:
NIVEL DE RISC

ÉlÉláSáftliÉftü
Secţia Medicina Internă şi Comp. neurologie - etaj I
Secţia Medicina Interna - etaj 11
“'W
Secţia Medicina Interna-etaj III
Secţia Chirurgie Generala
.
Compartiment ATI
Unitate de transfuzie sanguina
Bloc operator
Compartiment Spitalizare dé zi
Caméra de garda

:/a-!
v‘''

..‘

Sali de tratament
Laborator de analize medicale (serviciu externalizat)
^ B jo ^ iir W ^

.

lÊSlltfïlüPll!

H i n l n o i o ci J n r t a ó ic t ir á - m ö r f î r a 1

Spaţiu dep.ozita re tem fijorara a deşeurilor

bulatoriul de spec.)

■

Ü H fill

Intermediar
Intermediar
Intermediar
Crescut
: Crescut
Intermediar
Crescut
Intermediar
Intermediar
Crescut
Crescut
Scăzut
Crescut
Scăzut
Scăzut
Crescut
Scăzut
Intermediar
Intermediar

'¡"¿IX

Intermediar
Scăzut
Scăzut
Scăzut
Scăzut

Laborator recu.
(OÍ
(]£ ,V;;I'
Holuri,
'estiare, garderoba
Vestiare,
Servicii admistrative, economice, tehnice,
Spălătorie
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Secţiunea VI. - Reguli privind intretinerea spatiilor verzi si a cailor de acces
A. La sediul din Galaţi:
-întreţinerea spaţiilor verzi_constă în: curăţarea copacilor, degajarea de frunze, crengi,săpare manuală,
văruire de borduri şi tulpini de arbori, semănare gazon şi flori, udare, tundere gard viu, combaterea
dăunătorilor, etc. Această activitate se execută cu personalului din categoria -muncitori care face parte din
cadrul Serviciului Tehnic, zilnic între orele 7.00-8.00 sau ori de câte ori situaţia o impune.
- Curăţarea căilor de acces constă în: golirea coşurilor de gunoi,degajarea terenului de corpuri străine,
măturare,stropire, etc.
-Curtea interiora a spitalului a fost zonată, iar întreţinerea se face cu personalul propriu cu atribuţii de
curăţenie din spital şi ambulatoriu / muncitori conform următorului program:
ZONA
ZONA!
ZONA II
ZONA 111
ZONA IV

PROGRAM ORAR
OBSERVAŢII
9.00-9.30
^
Când lucrează în tura 1
8.00-8.30
17.00-17.30
Când lucrează tura 11
9.00-9.30
în funcţie de graficul de lucru din secţia chirurgie/interne
15.00-15.30
în funcţie de graficul de lucru a serviciului tehnic.
în perioada lunilor de iarnă se asigură îndepărtarea zăpezii şi a
7.00-8.00
gheţii în toate zonele de acces.

B. La sediul din Buzău:
-întreţinerea spaţiilor verzi constă în: curăţarea copacilor, degajarea de frunze, crengi, săpare manuală,
văruire de borduri şi tulpini de arbori, semănare gazon şi flori, udare, tundere gard viu, combaterea
dăunătorilor, etc. Această activitate se execută cu personalului din categoria -muncitori care fac parte din
cadrul Serviciului Tehnic şi Serviciul Administrativ,A.P.C.A.T., zilnic între orele 7.00-8.00 sau ori de câte ori
situaţia o impune.
-Curăţarea căilor de acces constă în: golirea coşurilor de gunoi,degajarea terenului de corpuri străine,
măturare,stropire, etc.
-întreţinerea căilor de acces şi a spatiilor verzi se face sub supravegherea inginerului, cu personalul din
cadrul serviciului tehnic şi administrativ, conform următorului program:
PROGRAM ORAR

OBSERVAT»

8.00 - 9.00

Activitatea de desfăşoară în funcţie de graficul zilnic de lucru,
în perioada lunilor de iarnă se asigură îndepărtarea zăpezii şi a ghieţii în
toate zonele de acces.

14.00 -15.00

Secţiunea VII. Reguli privind implicarea apartinatorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi
ART.160. Implicarea apartinatorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi, in spitalul General CF Galaţi se face
dupa urmatoarele reguli:
(1) In cazul pacienţilor în stare critica, familia poate solicita prezenta permanenta langa pacient a unui singur
membru de familie, cu acordul medicului curant, daca condiţiile din secţie {spaţiul unde este internat)
permit acest lucru. In caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asîgurându-se un
spaţiu adecvat de aşteptare, în apropierea salonului.
(2) In cazul pacienţilor internati care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, cu
acordul medicului curant, accesul unei persoane din familie poate fi permanent.
Secţiunea VIII. Reguli privind întocmirea, circulaţia si pastrarea Foii de Observaţie Clinica Generala
Art.161. (1) în scopul unei realizări corecte a circuitului Foii de Observaţie Clinică Generală, care să asigure în
totalitate legalitatea raportării situaţiilor statistice şi contabile, se vor respecta prevederile Ordinului nr.1782 din
28 decembrie 2006, precum si prevederile Ordinului nr.1081/2007.
{2) Foaia de Observaţie Clinica Generala (FOCG) este un document pentru înregistrarea stării de
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sanatate si a evoluţiei bolii pentru care au fost internat» pacienţii respectivi si a serviciilor medicale efectuate
acestora în perioada spitalizaţii.
Art.162. (1) Pe parcursul spitalizării circuitul FOCG este următorul:
(2) In momentul internării pacientului, personalul din cadrul camerei de garda completează datele in
Foaia de Observaţie Clinică Generală (F.O.C.G.), conform instrucţiunilor de completare a FOCG;
(3) Pentru pacienţii internaţi prin camera de gardă cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau
medicul specialist şi cei internaţi prin Camera de garda, F.O.C.G. prin completarea Setului Minim de Date până la
ora 15.00;
(4) Pentru pacienţii internaţi de urgenţă prin Camera de Garda după orele 15.00 se întocmeşte de
către asistenul medical de tura din Camera de garda prin completarea Setului Minim de Date; pacienţii se
înregistrează imediat in sistemul electronic, o dată completate datele mai sus menţionate, pacientul se insoteste
pe secţia de profil, împreuna cu F.O.C.G. unde se specifică:
diagnosticul la internare - reprezentând afecţiunea de bază pentru care pacientul primeşte
servicii spitaliceşti - se codifică dupa Clasificaţia Internaţională.
la nivelul secţiei, asistentul medical de salon care preia pacientul înregistrează în registrul de
internări al secţiei pacienţii internaţi (repartizarea pe saloane/pat/nume), îi nominalizează cu
nume si număr de FOCG în "Foaia zilnică de mişcare a bolnavilor internaţi" şi răspunde de
completarea corectă a acestei situaţii;
investigaţiile şi procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări funcţionale, investigaţii
radiologice, intervenţii chirurgicale) se vor înregistra si codifica, specificându-se şi numărul
acestora, la nivelul serviciilor de profil;
(5) In cazul transferului intraspitalicesc - transferul unui pacient de la o secţie la alta în cadrul aceluiaşi
spital - pe parcursul unui episod de îngrijire de boală, se întocmeşte o singură F.O.C.G şi se stabileşte un singur
diagnostic principal în momentul externării (se completează diagnosticul de transfer).
(6) In cazul transferului unui pacient din secţia de profil în compartimentul A.T.I., F.O.C.G. se va
transmite acestui compartiment; in cazul transferului in alta secţie se va completa epicriza de etapa; la
externarea pacientului întreaga documentaţie va fi completată în comun, de către medicul curant din secţia de
profil şi eventual de medicul specialist A.T.l. (epicriza, certificat constatator al morţii, după caz), iar F.O.C.G. va fi
semnată de şeful secţiei în care este angajat medicul curant; tabelul "Transferuri" din F.O.C.G. se completează
de către medic în momentul venirii şi plecării pacientului dintr-o secţie în alta - secţia, data;
(7) FOCG se întocmeşte pentru pacienţii spitalizat! in regim de spitalizare continua.
(8) FOCG se completeaza intr-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continua. Episodul de
spitalizare continua reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient,in regim de spitalizare continua, in cadrul
aceluiaşi spital, fara întrerupere si fara modificarea tipului de îngrijiri;
(9) " 'Foaia zilnică de mişcare a pacienţilor intemaţi"se completează zilnic până la orele 13.00, după
care, pentru pacienţii care se internează ulterior, "mişcarea"se completează a doua zi;
(10) Pacienţii internaţi de urgenţa dupa 13.00 se nominalizează în "mişcarea" din ziua următoare;
pentru ca pacienţii mai sus menţionaţi să beneficieze de mic dejun şi prânz, asistentele de serviciu ale secţiilor, îi
raportează asistentei dieteticiene la ora 7.00 pe baza unor note de comandă suplimentare (meniu de urgenţă);
(11) "Mişcarea zilnică a bolnavilor" se întocmeşte de către asistentul şef după registrul de mişcare
zilnică a bolnavilor sau înlocuitorul acestuia care au responsabilitatea completării corecte a tuturor rubricilor
acestui formular;
(12) Ziua internării şi externării constituie o singură zi de spitalizare;în cazul unui pacient spitalizat
care decedează în aceeaşi zi sau chiar după câteva ore se consideră o zi de spitalizare;
(13) In momentul externării pacientului, in FOCG se specifică:
a. data externării;
b. ora externării;
c. tipul externării;
d. starea la externare;
e. diagnosticul principal la externare şi diagnosticele secundare se consemnează şi se codifică de
către medicul curant care parafează şi semnează F.O.C.G. în momentul încheierii acesteia;
f. diagnostul la 72 de ore care nu se codifică;
g. toate documentele aferente externării precum si FOCG vor fi semnate si de şeful de secţie
unde este angajat medical curant.
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(14)Pacienţii externaţi sunt nominalizaţi în ''mişcare" cu nume şi numărul F.O.C.G. la rubrica Ieşiri
Nominale.
(15) F.O.C.G. se arhivează lunar, se depun pe baza inventaruluiui documentelor ia arhiva Spitalului.
(16)La nivelul unitatii sunt implementate proceduri care stabilesc măsuri tehnice şi organizatorice
pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare Ia securitatea şi controlul sistemelor informaţice, în vederea asigurării
confidenţialităţii datelor şi informaţiilor precum şi pentru păstrarea în siguranţă a acestora, în cadrul activităţii
curente executatate de angajaţii spitalului.
(17) Pe toata perioada spitalizării, FOCG va fi pastrata la îndemâna personalului medical (cabinet
asistenţi medicali) unde este acces limitat, astfel incat acesta este restrictionat la medic, asistent medical,
pacient (la cerere). Pe toata perioada de spitalizare pacientul are acces ia documentele sale privind rezultatele
investigaţiilor, consultaţiilor interdisciplinare, tratamentelor aplicate, onform legii drepturilor pacientului, prin
intermediul personalului medical.
ART.163. (1) Foile de observaţie sunt pastrate in siguranţa, cu respectarea secretului profesional, in locuri
special amenajate si securizate.
(2) întocmirea FOCG va începe la Camera de Garda si Biroul de Internări si va continua concomitent
cu investigarea, consultarea si tratamentul pacientului pâna la externarea acestuia prin transfer către o alta
unitate sanitara sau plecare la domiciliu.
(3) Foaia de observaţie este completata de medicul curant, de asistenti si parafata de medicii care
participa la acordarea asistentei medicale pacientului, inclusiv de medicii care acorda consultaţiile de
specialitate.
(4) Asistenta sefa verifica asistentii de salon care trebuie sa efectueze trierea documentelor medicale
si ataşarea lor în foile de observaţie ale pacientului în funcţie de identitatea bolnavilor si în ordinea efectuării
investigaţiilor.
(5) Este obligatorie consemnarea in timp real in FOCG a evoluţiei stării de sanatate a pacientului si a
tuturor indicaţiilor terapeutice.
(6) Consemnarea în timp real a orelor prevăzute în FOCG este obligatorie.
(7) In cazul transferului sau al internării pacientului, acesta va fi însotit de o copie a foii de observaţie,
care va include o copie a tuturor rezultatelor investigaţilor efectuate.
Secţiunea IX. Accesul pacientului la FOCG
ART.164, (1) FOCG este intocmita de medicul curant al pacientului si conţine toate informaţiile medicale legate
de pacient (diagnostic, evoluţie, medicatie, investigaţii, transferulpacientului, etc).
-v
(2) FOCG este un act medico-legal cu acces limitat.
(3) FOCG poate fi consultata de :
~ Pacient, la cererea acestuia sau a familiei daca pacientul are discernamant.
~ Organele judiciare ,dupa o cerere oficiala, in vederea desfusararii activitatii specifice de
cercetare. In cazul in care exista o dispoziţie legala in acest sens (IML, Politie, Procuratura,
Judecătorie).
Drepturile pacientului de a avea acces la FOCG:
(4) Pacientul are acces la FOCG ce conţine informaţii medicale ce privesc propria persoana prin
intermediul personalului medical. De asemenea el are dreptul de a solicita si de a primi la externare, un rezumat
scris al investigaţiilor, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
(5) Aceste informaţii au caracter confidenţial si pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi
da consimtamantul sau daca legea o cere in mod expres.
(6) Orice persoana, angajata a Spitalului General CF Galaţi are obligaţia de a respecta drepturile
pacientului atunci cand acesta solicita accesul la actele medico-legale sau la rezultatul investigaţiilor si
procedurilor medicale.
(7) Pacientului care solicita accesul la FOCG i se va pune la dispoziţie, rezultatele investigaţiilor
medicale. In cazul pacienţilor fara discernamant, FOCG poate fi consultata de apartinatorii legali ai pacientului.
(8) La externare pacientul va primi bilet de ieşire, scrisoare medicala, care vor conţine rezultatele
tuturor investigaţiilor medicale, precum si afecţiunile diagnosticate pe parcursul spitalizării. Copia FOCG se poate
elibera dupa externare doar in urma unei solicitări scrise a pacientului sau a reprezentantului legal al acestuia
precum si la solicitarea scrisa a înstitutiilor statului (IML, Politie, Procuratura, Judecătorie,etc); solicitarea se va
depune la secretariat, se va aproba de către manager dupa care se inainteaza solicitarea către compartimentul
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juridic; acesta va lua legătură cu serviciul de arhiva unde va fi identificata FOCG, se va face copie, care va fi
semnata de manager "Copie conform cu originalul".
(9) Rudele si prietenii pacientului NU POT PRIMI O COPIE A FOCG, fara acordul in forma autentica al
acestuia.
(10) Odata FOCG arhivata, aceasta nu va mai fi inmanata pacientului decât in urma unei decizii
oficiale in cazuri litigioase.
(11) Conform Legii Sanatatii Mintale 487/2002 la Cap. I, art. 5 punct m) prin reprezentant legal se
înţelege persoana desemnata, conform legislaţiei in vigoare, pentru a reprezenta interesele unei persoane cu
tulburări psihice; si punct n) prin reprezentant convenţional se intelege persoana care accepta sa asiste sau sa
reprezinte interesele unei persoane cu tulburări psihice, in condiţiile art. 45 alin. (1); art.33:
(*) Fiecare membru din echipa terapeutica este obligat sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor, cu excepţia
situatiilor prevăzute de prezenta lege.
(*) Situatiile in care pot fi dezvăluite informaţii referitoare la o persoana cu tulburare psihica sunt urmatoarele:
a) exista o dispoziţie legala in acest sens;
b) stabilirea vinovăţiei in cazul unei infracţiuni prevăzute de lege;
c) acordul persoanei in cauza;
d) este necesara pentru exercitarea profesiunii, cu condiţia respectării anonimatului persoanei in cauza.
(*) Pot fi transmise dosare si informaţii medicale intre diferite unitati sanitare, Ia cerere sau cu ocazia
transferului, daca pacientul accepta transferul.
(*} Cand anumite informaţii referitoare la un tratament actual sau trecut privind un pacient sunt necesare unei
instante de judecata sau Colegiul Medicilor din Romania, care judeca in legătură cu o cauza, medicul curant este
autorizat sa aduca dovezi de orice fel privind pacientul si comunicare ale informaţiilor aflate sub semnul
confidentialitatii.
(*) Orice pacient sau fost pacient are acces la toata documentaţia medicala din serviciile unde a fost 'îngrijit, cu
excepţia cazurilor in care:

a) dezvaluirea unor asemenea documente medicale ar putea sa fie in detrimentul sanatatii sale fizice si
mintale, acest fapt fiind stabilit de către medicul-sef sau de către medicul curant;
b)a fost efectuata o specificaţie scrisa asupra riscului acestui efect pe dosarul pacientului, aplicata numai
persoanelor care sunt pacienţi in prezent, nu si foştilor pacienţi.
Secţiunea X. Reguli interne privind pastrarea anonimatului pacientului si confidentialitatii, obligativitatea
respectării drepturilor pacienţilor
ART. 165.(1} Toţi angatii Spitalului General CF Galaţi au obligaţia de a respecta drepturile pacienţilor.
(2) Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul,
tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar si dupa decesul acestuia.
(3) Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da
consimţământul explicit sau daca legea o cere în mod expres.
(4) In cazul in care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicate în
tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
(5) Pacienţii au drept de acces la dosarele lor medicale, la înregistrările tehnice si la orice alte dosare
care au legătură cu diagnosticul, tratamentul si îngrijirile primite sau cu parti din acestea. Un astfel de acces
exclude date referitoare la terti.
(6) Pacienţii au dreptul sa ceara corectarea, completarea, ştergerea, clarificarea si/sau aducerea la zi a
datelor personale si medicale referitoare la ei si care sunt incorecte, incomplete, ambigue sau depăşite sau care
nu sunt relevante pentru diagnostic, tratament si îngrijiri.
(7) Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor in care
aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu
consimţământul pacientului.
(8) Sunt considerate excepţii cazurile in care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru
sanatatea publica.
(9) Interviul psihiatric trebuie făcut doar cu respect adecvat pentru viata privata a individului. Aceasta
inseamna ca se poate face doar in prezenta acelor persoane care sunt necesare pentru interviu si doar daca
pacientul isi da consimtamantul.
(10) Pacienţii internati in institutiile de sanatate au dreptul sa se aştepte la facilitati fizice care asigura
confidenţialitatea, mai ales atunci cand furnizorii de servicii de sanatate le oferă îngrijiri personale sau executa
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examinar} si tratamente.
ART.166. Excepţii de la regula secretului medicai:
(1) Desi secretul medicai este obligatoriu, interesul societatii primeaza fata de interesul personal.
Este permisa, aşadar, dezvaiuirea unor informaţii a căror cunoaştere este importanta in vederea prevenirii si
combaterii epidemiilor, bolilor venerice, bolilor cu extindere in masa etc.
(2) Nu constituie o abatere situatia in care legea sau o curte judecătoreasca obliga medicul sa
dezvăluie aspecte cuprinse in secretul medical. Politia sau procuratura nu pot inlocui decizia judecătoreasca.
Secţiunea XI. Reguli privind modul de gestionare a cererilor si reclamatiilor înregistrate in Registrul de reclamaţii
Art. 167. Modul de gestionare a cererilor si reclamatiilor înregistrate in Registrul de reclamaţii în Registrul de
reclamaţii a pretenţiilor, pacientilor/apartinatorilor si vizitatorilor, este următorul:
(1) Pacienţii, apartinatorii si vizitatorii acestora au acces neîngrădit la Registrul de sugestii, reclamaţii si
sesizări. In fiecare secţie exista un Registru de sugestii reclamaţii si sesizări care se gaseste ia asistenta sefa.
Pacienţii, apartinatorii sau vizitatorii acestora in situatia in care au o sugestie sau o nemulţumire vor aduce la
cunostinta acest lucru asistentei de salon care le va sugera sa menţioneze opinia dumnealor in scris, in Registrul
de sugestii, reclamaţii si sesizări sau o vor intoduce in cutia special amenajata si amplasata in loc vizibil, pe holul
secţiei. Verificarea cutiei are loc zilnic, dimineaţa.
(2) Registrul de sugestii, reclamaţii si sesizări va fi luat de la asistenta sefa de către asistenta de salon si
va fi pus ia dispoziţia bolnavului sau apartinatorului care si-a exprimat dorinţa de face o reclamatie sau sugestie.
Dupa ce bolnavul sau apartinatorul completeaza in registru sugestia sau reclamatia mentionandu-si numele si
semnând petitia facuta (nu sunt luate in considerare reclamatiile anonime) asistenta de salon înapoiaza Registrul
de sugestii, reclamaţii si sesizări asistentei sefe care, ia rândul ei îl va prezenta medicului sef de secţie.
(3) Sugestiile făcute de pacienţi, apartinatori si vizitatori vor fi analizate de medicul sef al secţiei
împreuna cu colectivul medical din subordine. Reclamatiile si sesizările vor face obiectul comisiei de reclamaţii si
sesizări.
(4) Comisia este obligata, lunar sau imediat ia sesizare, in primele 2 zile, sa inscrie si sa examineze
reclamatiile înscrise în Registrul de reclamaţii, sa le analizeze din punct de vedere al reaiitatii datelor sesizate si
sa ia masurile ce se impun.
(5) Pe versoul reclamatiei se face o nota despre masurile întreprinse si, în termen de cinci zile, trimite, în
mod obligatoriu, un răspuns în scris reclamantului.
(6) Reclamatiile si sesizările cu privire la activitatea medicilor fac obiectul Consiliului de Etica.
(7) Se interzice scoaterea Registrului de reclamaţii sau a cutiei din incinta unitatii.
(8) Registrul de reclamaţii este un document de stricta evidenta si nu poate fi anulat pâna la
completarea lui integrala. Dupa completare el se pastreaza în cadrul unitatii un an de zile, apoi se anuleaza în
temeiul actului de lichidare. In cazul în care nu este completat integral in decursul anului, Registrul ramane in
vigoare pentru anul următor.
Secţiunea XII. Circuitele în cadrul spitalului
Art. 168. (1) Circuitul bolnavilor - Circuitul bolnavilor include spatiile destinate serviciului de internare, de
spitalizare si externare.
(2) La internare se va asigura bolnavului o stare de igiena individuala corespunzătoare (baie,
deparazitare). Dupa aceasta operaţiune si dupa întocmirea documentelor necesare internării, bolnavul este
condus pe traseul stabilit in secţia unde trebuie internat.
(3) In secţie bolnavul este predat asistentei de tura, care-1 repartizeaza in salon si ii da primele
indicartii referitoare la normele generale de comportament in secţie si in spital, drepturile si obligaţiile in calitate
de pacient, circuitele pe care trebuie sa le cunoasca si sa le respecte, avand libertate de deplasare
nerestrictionata (excepţie fiind perioadele de vizita medicala), cu respectarea circuitelor.
(4) Pacientul va avea acces la registrul de sugestii si reclamaţii, care se gaseste la nivelul fiecărui etaj.
(5) Pacientul are libertatea de deplasare nerestrictionata in afara secţiei pe care este internat,
excepţie facand perioadele de vizita medicala, carantine, necesitatile mobilizării la pat.
(6) Circuitul bolnavilor in incinta spitalului, la momentul internării este :
Biroul de internări -> garderoba + prelucrare sanitara -> lift -> secţie.

(7) Pentru consultul interdisciplinar si/sau investigaţii paraclinice (radiologie, ecograf, etc) care
necesita deplasarea bolnavului se va folosi următorul circuit, cu menţiunea ca bolnavul va întotdeauna insotit:
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Secţie -> lift -> laborator radiologie si imagistica medicala/ cabinet de specialitate.
Laborator radiologie si imagistica medicala/ cabinet de specialitate -> lift -> secţie.

Internarea bolnavilor se face începând cu ora 700 cu excepţia urgentelor.
Externarea bolnavilor se face pana la ora 15°°.
ART. 169. Circuitul persoanelor decedate - în cadrul spitalului este :
Secţie -> lift -> morga.
Activitatea se desfasoara : la nevoie.
ART.170. (1) Circuitul personalului - Intrarea personalului medico sanitar in secţie /compartiment /ambulatoriu
se face dupa ce si-a lasat lucrurile personale la vestiare.
(2) Circuitul personalului este important in prevenirea infecţiilor nosocomiale.
(3) Circuitul personalului implica si elementele fundamentale de igiena individuala sî colectiva care
constau in :
~ starea de sanatate;
- portul corect al echipamentului de protectîe;
~ igiena personala.
(4) Purtarea echipamentului de proiecţie pe tot timpul prezentei in unitate a personalului este
obligatorie. Frecventa schimbării echipamentului pentru personalul care lucreaza in secţii si compartimente, se
face zilnic sau ori de cate ori este cazul. De asemenea personalul medico- sanitar trebuie sa aiba unghiile taiate
scurt sî sa nu poarte bijuterii in timpul serviciului.
(5) Circuitul personalului in cadrul spitalului este :
intrarea principala a spitalului -> vestiar -> curtea interioară -> secţie.

(6) Circuitul personalului in cadrul spitalului este :
intrarea principala a spitalului -> lift -> vestiar -> cabinet medical.

ART. 171. (1) Circuitul vizitatorilor - Accesul vizitatorilor in spital se face conform programului aprobat de
conducerea spitalului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si afişat la intrarea in unitate.
(2) In situatii epidemiologi ce deosebite, interdictia este generala pentru perioade bine determinate,
la recomandarea Direcţiei de Sanatate Publica.
(3) In timpul vizitei, vizitatorii vor purta un echipament de protectîe primit la intrarea in unitate sî
care va fi îndepartat la ieşire. Asistenta de tura are obligaţia de a realizeza controlul alimentelor aduse bolnavilor
si returnarea celor contraindicate.
(4) Circuitul însoţitorilor este acelaşi cu cel al bolnavilor. Circulaţia însoţitorilor in spital este limîtata
numai la necesitate.
(5) Circuitul vizitatorilor in cadrul spitalului este :
Poarta spitalului -> curte interioară -> secţie .

ART. 172. Orarul circuitelor din cadrul Spitalului General CF Galaţi:
(1) Orarul circuitelor murdare şi curate - sediul din Galaţi - Anexa nr. 1 la prezentul regulament
(2) Orarul circuitelor funcţionale - sediul din Buzău - Anexa nr. 2 la prezentul regulament
Secţiunea XIII. Reguli privind utilizarea liftului
ART. 173. Utilizarea liftului se face cu respectarea stricta a circuitelor spitalului:
.~
~

transport personal

7

7,

transport materiale sanitare de la magazie pe secţii
transport probe biologice la laborator

~

transport pacienţi pentru investigaţii medicale şi consultaţii medicale

~

transport instrumentar şi materiale nesterile penţru sterilizare la cdmp.sterilizare

~

transport gunoi menajer la rampa de gunoi

~

transport rufe murdare Ia spălătorie

;

transport deşeuri periculoase la depozit
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curăţenia şi dezinfecţia liftului
transport rufe curate de la spălătorie pe secţii

~
~

. transporţ instrumentar şi materiale sterile de la comp, sterilizare pe secţii
transport pacienţi investigaţi şi consultaţi intersecţii
transport medicamente

~

transport personal şi vizitatori

~

transport gunoi menajer Ia rampă de gunoi
transport deşeuri periculoase la depozit

~

curăţenia şi dezinfeeţia liftului

~

transport personal medical
CAPITOLUL XX - Gestiunea datelor si informaţiilor medicale

ART. 174. (1) Funcţia de gestiune a datelor si informaţiilor medicale se refera la centralizarea, administrarea,
protejarea si asigurarea back-up-uiui datelor atât cu caracter general cat si cele cu caracter confidenţial.
(2) Acest lucru se realizeaza prin metode specifice, având ca suport atât partea structural
organizatorica - infrastructura IT, proceduri de iucru departamentale, proceduri legate de securizarea
confidentialitatii datelor cat si partea de management - organizare a modului de lucru prin stabilirea unor ierarhii
administrative ce definesc accesul unic al fiecărui utilizator la datele solicitate.
ART. 175. (1) Responsabilul privind gestiunea dateior este specific fiecărei activitati operaţionale.
(2) Şefii de servicii sunt responsabili in ceea ce priveşte structura si managementul datelor cu fiecărui
serviciu;
(3) Compartimentul statistica este responsabil pentru procesarea in buna regula a datelor
centralizate precum si limitarea accesului fizic la datele respective;
(4) Şeful de secţie este responsabil cu confidenţialitatea datelor mentionate in FOCG;
(5) Reprezentantul IT răspunzător de suportul IT gestioneza atat datele cat si fluxul acestora din punct
de vedere hardware si software;
(6) Şeful fiecărei sectiei/compartiment hotărăşte persoana care poarta responsabilitatea materiala a
aparaturii, fapt mentionat pe fisa de inventar a persoanei desemnate;
{7} Instalarea unor programe neautorizate este interzisa. Acestea pot fi sterse fara preaviz si se pot
lua masuri administrative pentru abateri repetate;
(8) Pe fiecare calculator cu mai mulţi utilizatori se va crea o structura de directoare (= folder) care sa
răspundă situatiei (fiecare utilizator va avea un director personal, pe care îl va administra cum crede de cuviinţa,
cu oricâte directoare subordonate);
(9) Accesarea unor zone (directoare, discuri, fişiere) pentru care o persoana nu este autorizata, fie ca
ele sunt criptate sau nu, este interzisa. Folosirea unor programe de spargere a codurilor este strict interzisa, fie si
experimental, plasându-se sub incidenţa legilor de protectie a copyright-ului;
(10) Ştergerea voluntara a unor fişiere sau directoare, fara autorizare, este o abatere foarte grava,
pasibila cu sancţiuni administrative severe;
(11) Bazele de date de interes institutional sunt proprietatea Spitalului General CF Galaţi si se supun
legilor proprietatii. La aceste informaţii au acces numai angajaţii spitalului. înstrăinarea neautorizata a unor astfel
de date, indiferent sub ce forma (listare hârtie sau electronica), va fi considerata furt si va fi tratata ca atare.
(12) Utilizarea datelor din bazele de date ale Spitalului General CF Galaţi pentru publicare trebuie sa
primeasca autorizarea expresa a managerului, indiferent de publicaţia în care vor fi folosite;
(13) Modificarea unor înregistrări se poate face numai cu avizul şefului de secţie si numai pentru
motive întemeiate (de ex. înregistrare greşita);
(14) Responsabilul IT al Spitalului Generai CF Galaţi răspunde de pastrarea unor arhive periodice, care
sa permită reconstituirea evoluţiei informaţiei. Aceste arhive se vor realiza pe CD si HDD extern;
(15) Alături de arhivele periodice de interes public, se vor copia pe CD si HDD extern si fişiere private.
Ele vor fi copiate în directorul [...], sub un sub-director purtând numele autorului (sau secţiei, daca materialele
sunt de interes comun). Autorii fişierelor îsi pastreaza exclusivitatea drepturilor. Pentru siguranţa, se recomanda
arhivarea cu parola (Win Zip are facilitati în acest sens).
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CAPITOLUL XXI - Alte reglementări, norme obligatorii şi dispoziţii finale
ART.176. Responsabilîtatile Comitetului director cu privire la imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere si
medicale
1. elaboreaza planul de dezvoltare al spitalului;
2. elaboreaza, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al
spitalului;
3. propune spre aprobare Consiliului de administraţie si urmăreşte implementarea de masuri
organizatorice privind îmbunatatirea calitatii actului medical, a condiţiilor de cazare, igiena si
alimentatie, precum si de masuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate
prin ordin al ministrului sanatatii publice;
4. analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune
spre aprobare Consiliului de administraţie;
5. asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici,
precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezintă
Consiliului de administraţiei, conform metodologiei stabilite;
6. analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii
spitalului, în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor
medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicala;
7. la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamenteaza si prezintă spre aprobare Consiliului de
administraţie planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor si a lucrărilor de reparaţii curente si
capitale care urmeaza sa se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, si răspunde de
realizarea acestora;
8. analizeaza, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin
contracte si propune Consiliului de administraţie masuri de îmbunatatire a activitatii spitalului;
9. deciziile si hotărârile cu caracter medical vor fi luate avandu-se in vedere interesul si drepturile
pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea intre pacienţi, respectarea
demnitatii umane, principiile eticii si deontologiei medicale;
10.Directorul financiar-contabil, pe baza rapoartelor si propunerilor compartimentului administrativ
întocmeşte si prezintă studii privind optimizarea masurilor de buna gospodărire a resurselor materiale si
băneşti, de prevenire a formarii de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienta maxima a
patrimoniului unitatii si a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale.
ART.177. In conformitate cu Legea nr. 46/2003-Legea pacientului, precum si cu Normele Metodologice de
aplicare a acesteia, spitalului si personalului medical ii revin urmatoarele sarcini:
Unitatile sanitare de orice fel, denumite in continuare unîtati, care acorda îngrijiri de sanatate sau îngrijiri
terminale si in care sunt efectuate înterventiî medicale, au obligaţia de a furniza pacienţilor informaţii referitoare
la:
a) serviciile medicale disponibile si modul de acces la acestea;
b) identitatea sî statutul profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;
c) regulile si obiceiurile pe care trebuie sa le respecte pe durata internării in unitati cu paturi;
d) starea propriei sanatati;
e) intervenţiile medicale propuse;
f) riscurile potentiale ale flecarei proceduri care urmeaza a fi aplicata;
g) alternativele existente ia procedurile propuse;
h) date disponibile rezultate din cercetări stiintîfice si activitati de inovare tehnologica;
i)
consecinţele neefectuarii tratamentului si ale nerespectarii recomandărilor medicale;
j)
diagnosticul stabilit si prognosticul afecţiunilor diagnosticate.
ART.178. Spitalul trebuie sa asigure accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale , fara discriminare pe baza de
rasa , sex, varsta, apartenenta etnica, origine naţionala, religie, opţiune politica sau antipatie personala.
ART.179. Spitalul trebuie sa utilizeze toate mijloacele si resursele disponibile pentru asigurarea unui inalt nivel
calitativ al îngrijirilor medicale.
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ART.180. In situatia in care intervenţiile medicale sunt refuzate de către pacienţii care isi asuma in scris
raspunderea pentru decizia lor, acestora trebuie sa li se explice consecinţele refuzului sau opririi actelor
medicale.
ART.181. in situatia in care este necesara efectuarea unei interventii medicale unui pacient care nu isi poate
exprima voinţa , personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o exprimare anterioara a voinţei, daca
aceasta este cunoscuta.
ART.182, In situatia in care, pentru efectuarea unei interventii medicale, se solicita consimtamantul
reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie sa fie implicat in adoptarea deciziei, in limitele capacitatii
sale de înţelegere.
ART.183. In situatia in care furnizori? de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar
reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, unitatile au obligaţia efectuării in cel mai scurt timp posibil
a demersurilor pentru constituirea comisiei de arbitraj de specialitate, in conformitate cu dispoziţiile legale in
vigoare.
ART.184. Fotografierea sau filmarea pacienţilor in unitati, in cazurile in care imaginile sunt necesare pentru
stabilirea diagnosticului si a tratamentului sau pentru evitarea suspectarii unei culpe medicale, se efectueaza fara
consimtamantul acestora. In toate situatiile care nu sunt prevăzute la aliniatul de mai sus, spitalul este obligat sa
asigure obţinerea consimtamantului pacientului.
ART.185. Participarea ia activitatî de cercetare stiintifica medicala a persoanelor care nu sunt capabile sa- si
exprime voinţa poate fi realizata numai dupa obţinerea consimtamantului reprezentanţilor legali si numai situatia
in care cercetarea respectiva este efectuata si in interesul pacienţilor.
ART.186. Spitalul trebuie sa asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale personale.
ART.187. In situatiile in care se solicita informaţii cu caracter confidenţial, unitatatea are obligaţia sa asigure
respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora, in situatiile in care datele referitoare la viata privata,
familiala a pacientului influenteaza pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau îngrijirile acordate, unitatea
le poate utiliza, dar numai cu consimtamantul acestora, fiind considerate excepţii cazurile in care pacienţii
reprezintă pericole pentru ei insîsi sau pentru sanatatea publica.
ART.188. Spitalul are obligaţia de a asigura efectuarea de interventii medicale asupra pacientului numai daca
dispun de dotările necesare si de personal acreditat.
ART.189. Spitalul poate asigura, la cererea pacientului sau a familiei acestuia, cadrul adecvat in care acesta
poate beneficia de sprijinul familiei si al prietenilor, de suport spiritual si material pe tot parcursul îngrijirilor
medicale.
ART.190. La cererea pacienţilor intemati, secţiile cu paturi trebuie sa asigure condiţiile necesare pentru
obţinerea de către aceştia a altor opinii medicale, precum si pentru acordarea de sevicîi medicale de către
medici acreditati in afara unitatii. Plata serviciilor medicale acordate pacienţilor intemati de către medicii
prevăzuţi la aliniatul de mai sus, se efectueaza in conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare.
ART.191. In scopul asigurarii continuitatii îngrijirilor acordate pacienţilor, precum si a serviciilor comunitare
necesare dupa externare, unitatile stabilesc parteneriate cu alte unitati medicale publice si nepublîce, spitaliceşti
si ambulatorii, care dispun de medici, cadre medii sanitare si de alt personal calificat.
ART.192. In întreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduita civilizata, politicoasa,
neomitand formulele si saluturile de politete, atat fata de pacienţi cat si fata de insotitorii si vizitatorii acestora.
ART.193. Atat medicii cat si personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar, se vor comporta cu pacienţii si
apartinatorii acestora intr-o maniera care sa excludă orice posibilitate de interpretare din partea acestora ca se
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doreşte sau se urmăreşte o remunerare a actului medical si de îngrijire, alta decât cea prevăzută de actele
normative în vigoare, respective decât salariul obtinut pe statul de plata.
ART.194. (1) Este interzisa publicitatea oricărui medicament pentru care nu exista o autorizatie de punere pe
piaţa.
(2) Toate materialele promotionale ale unui produs destinate profesioniştilor din sectorul sanitar
trebuie se fie in concordanta cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agenţia Naţionala a
Medicamentului si insotite de către acesta.
(3) Publicitatea unui medicament trebuie sa încurajeze folosirea raţionala a produsului, prezentandu-l
in mod obiectiv, fara a exagera calitatile si fara sa inducă in eroare. Publicitatea trebuie sa fie onesta, adecvata sî
corecta. Publicitatea trebuie sa evite orice susţinere sau reprezentare in masura sa inducă in eroare
consumatorul, chiar si prin omisiune, ambiguitate sau exagerare.
(4) Publicitatea destinata profesioniştilor din sectorul sanitar poate fi facuta atat pentru
medicamentele fara prescripţie medicala, cat si cele cu prescripţie medicala.
(5) In cadrul spitalelor, va exista un spaţiu destinat publicitatii pentru medicamente si el va fi
prestabilit de care conducerea spitalului.
(6) întâlnirile dintre reprezentanţii firmelor de medicamente si medicii specialist! se vor desfasura
dupa un program organizat si aprobat de care conducerea spitalului.
(7) Continutul materialului publicitar trebuie notificat de către conducerea spitalului.
(8) Oferirea de monstre de către firmele de medicamente pentru medicii specialisti din spitale trebuie
sa se desfasoare dupa un program aprobat de conducerea spitalului.
ART.195. Toti salariaţii spitalului precum si personalul care deserveste paza (care sunt fi angajaţi ai unor firme de
prestări de servicii), vor acţiona intr-un climat de linişte care sa asigure confort psihic pacienţilor, evitând pe cat
posibil, orice disconfort fonic (ton ridicat, zgomote ale utilajelor si dispozitivelor cu care isi desfasoara
activitatea) cu preponderenta in perioadele destinate odihnei pacienţilor.

ART.196. (1) Salariaţii spitalului au dreptul de asociere sindicala.
(2)
Salariaţii spitalului pot, in mod liber, sa înfiinţeze organizaţii sindicale, sa adere la ele si sa exercite
orice mandat in cadrul acestora.
ART.197. Salariaţii spitalului pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.
ART.198. Prezentul Regulament intern este întocmit in conformitate cu prevederile Codului muncii, aprobat prin
Legea nr. 53/2003, republicat cu modificările si completările ulterioare.
ART. 199. Regulamentul intern poate fi modificat sau completat prin act adiţional ,ori de cate ori necesitatile legale
de organizare, funcţionare si disciplina muncii in unitate le cer.
ART. 200. Orice modificare a prezentului regulament trebuie sa urmeze aceleaşi proceduri cu elaborarea si
aplicarea regulamentului.
ART. 201. Regulamentul Intern va fî pus la dispoziţie in fiecare structura funcţionala a Spitalului General CF Galaţi sî
prelucrat de şeful structurii cu toti angajaţii, pe secţii si compartimente, incheindu-se proces verbal sau tablei cu
semnătură de luare la cunostinta a tuturor salariaţilor.
ART, 202. Regulamentul va fi afişat in secţie si la avizierul unitatii pentru a fi accesibil atat pacienţilor si vizitatorilor
acestora, cat si salariaţilor.
ART. 203. Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, in masura
in care face dovada încălcării unui drept al sau.
ART. 204. Pentru personalul încadrat dupa intrarea in vigoare a Regulamentului Intern prelucrarea se face de către
şeful secţiei (compartimentului) in care acesta se angajeaza.
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Art. 205. Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină, în condiţiile legii nr. 544/2001 informaţii de interes
public. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul
persoanei desemnate în acest scop.
CAPITOLUL XX ~Modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice
Art. 206. Prezentul regulament interin se completează cu dispoziţiile următoarelor acte normative:
• Legea nr. 53/2003 - Codul muncii cu modificările si completările ulterioare;
• Contractul individual de muncă;
• Legea nr. 202/2002 - privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;
• Ordinul nr. 508/933/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii şi familiei privind aprobarea
Normelor generale de protecţie a muncii cu modificările şi completările ulterioare
• OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de munca cu modificările si completările de rigoare;
• Legea nr. 418/2004- privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii ;
• Codul de deontologie medicala al Colegiului Medicilor din România ;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;
• Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice si din alte unităţi care
semnalează încălcări ale legii;
• Legea nr. 677/2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date;
• Ordinul Avocatului Poporului nr. 75/2002 privind stabilirea unor măsuri şi proceduri specifice care să asigure un nivel
satisfăcător de protecţie a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor;
• Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public;
• H.G. nr. 123/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.
• Ordin MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar cu modificările si comlpetarile ulterioare.
• Ordin MS nr. 1101/2016 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei
medicale în unităţile sanitare.
• Legea nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare.
• Legea nr. 62/2011 - privind dialogul social.
• HG nr. 781/2002 - privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
• Legea nr. 319/2006 - privind securitatea şi sănătatea în muncă.
• Legea nr. 46/2003 - privind drepturile pacientului cu modificările şi completările ulterioare inclusiv normele.
• Lege nr. 282 din 05/10/2005 - privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente
sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
• Ordin M.S.P. nr. 1224 din 09/10/2006 - pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din
spitale
• Ordin M.S.P. nr. 1225 din 09/10/2006 - pentru aprobarea Normelor privind autorizarea Institutului Naţional de Transfuzie
Sanguină, a centrelor de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi ai municipiului Bucureşti, precum şi a unităţilor de
transfuzie sanguină din spitale
• Ordin M.S.P. nr. 1226 din 09/10/2006 - pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea,
conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane
• Ordin M.S.P. nr. 1228 din 09/10/2006 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de
asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de
incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane
• Ordin M.S.P. nr. 1132 din 27/06/2007 -pentru aprobarea Normelor privind standardele şi specificaţiile referitoare la sistemul
de calitate pentru instituţiile medicale care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine.
• Legea nr. 284/2010- Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
• Ordin MTI nr.631/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile si modul de evaluare a performanţelor
profesionale individuale anuale ale personalului contractual şi de organizare şi desfăşurare a examenului de promovarea în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul propriu al MTI, precum şi din cadrul
instituţiilor publice care funcţionează în subordinea acestuia;
• OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizaţia lunara pentru creşterea copiilor cu modificările si completările ulterioare
(Legea nr. 132/2011; OUG nr.124/2011)
• Codul Civil, Codul Penal si legile speciale in materie.

CONSILIER JURIDIC,
Teodor Ghinis
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ANEXA NR. 1
SPITALUL GENERAL C.F. GALAŢI
DESCRIEREA CIRCUITELOR FUNCŢIONALE SI ORARE
SECŢII CU PATURI
CIRCUITE MURDARE
7.00: TRANSPORT
> LENJERIE CONTAMINATA LA SPĂLĂTORIE;
> DESEUR! MEDICALE LA SPATIILE DE DEPOZITARE.
8.00: TRANSPORT
> INSTRUMENTAR LA STERILIZARE
8.30-9.30 : TRANSPORT
> PROBE BIOLOGICE LA LABORATOR
14.00: TRANSPORT
> PROBE BIOLOGICE LA LABORATOR SI LA LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICA
14.30 - 1 5 .3 0 : TRANSPORT:
> LENJERIE CONTAMINATA LA SPĂLĂTORIE;
> DEŞEURI MEDICALE LA SPATIILE DE DEPOZITARE.
18.00: TRANSPORT (BLOC OPERATOR) :
> LENJERIE CONTAMINATA SI ECHIPAMENTE DE PROTECTIE LA SPĂLĂTORIE;
> DEŞEURI MEDICALE LA SPATIILE DE DEPOZITARE
CIRCUITE CURATE
7.30 - 8.00: PRELUARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE LENJERIE CURATA PE SECTII/COMPARTIMENTE
8 .0 0 - 8 .3 0 : MIC DEJUN
10.30 - 11.00:
1 2 .0 0 - 1 3 .0 0 :
12.00 - 13.30:
13.00 - 1 3 .3 0 :
16.00 - 16.30:
17.00 - 1 7 .3 0 :
1 8 .0 0 - 1 8 .3 0 :

PRELUARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE LENJERIE CURATA (BLOC OPERATOR)
DISTRIBUIRE MASA PRÂNZ
PRELUARE SI TRANSPORT MEDICATîE DE LA FARMACIE
PRELUARE SI TRANSPORT INSTRUMENTAR STERIL DE LA STATIA DE STERILIZARE
PRELUARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE LENJERIE CURATA PE SECTII/COMPARTIMENTE
PRELUARE SI TRANSPORT MEDICATÎE (BLOC OPERATOR, ATI)
DISTRIBUIRE CINA
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE C.F. GALAŢI

1.CIRCUITUL INSTRUMENTARULUI STERIL>SAGETf ALBASTRE
7.00- 7.30
n
11.00-11.30
J PREDARE CĂTRE CABINETE MEDICALE
2.CIRCUITUL INSTRUMENTARULUI NESTERIL>SAGETI GALBENE
PREDARE LA STERILIZARE
LUNI
MARTI "I
MIERCURI ►ORA 14.00
JOI
r ORA 18.00
VINERI
3.CIRCUITUL LENJERIEI CURATE>SAGETI ALBASTRE
ZILNIC 7.00-7.30 -PREDARE CĂTRE CABINETE MEDICALE
4.CIRCUITUL LENJERIEI MURDARE>SAGET! GALBENE
ZILNIC 14.30-15.00
18.00 | PREDARE LA SPĂLĂTORIE
48

I

SPITALUL GENERAL CF GALATI

REGULAMENT INTERN

ANEXA NR. 2
SECŢIA EXTERIOARĂ CU PATURI C.F. BUZĂU
DESCRIEREA CIRCUITELOR FUNCŢIONALE SI ORARE

SECŢII CU PATURI
CIRCUITELE SE SUNT EVIDENTIATE PRIN IDICATOARE COLORATE ,CU SAGETI.
• INDICATOARELE DE CULOARE ALBASTRA EVIDENTIAZA CIRCUITUL CURAT
•

INDICATOARELE DE CULOARE GALBENA EVIDENTIAZA CIRCUITUL MURDAR

1.CIRCUITUL INSTRUMENTARULUI
A. INSTRUMENTAR NESTERIL
CHIRURGIE:
sali pansamente
scări secţie
hol secţie
hol parter ambulator
ghişeu sterilizare
ORL:
1. sala operaţie ori -> hol parter ambulator -> ghişeu predare sterilizare
2. cabinet consultării o.r.l. ->
CIRCUIT ORAR :
LUNI - VINERI:
14:00-14:00.
SAMBATA- DUMINICA :
15:00-15:30
B.INSTUMENTAR STERIL
CHIRURGIE:
ghişeu sterile -> hol parter ambulatoriu -> scări secţie -> eta j I sala pansamente aseptice
etaj II sala pansamente septice
ORL:
ghişeu sterile
hol parter ambulatoriu
cabinet consultatii ori
sala operaţie o.r.l.
CIRCUIT ORAR:

LUNI- VINERI:

07:00-07:30
18:30-19:00

2.CIRCUITUL ALIMENTELOR
A. ALIMENTE NEPRELUCRATE
Magazia de alimente subsol ambulatoriu->scari de acces direct in curte->bloc alimentar
CIRCUIT ORAR : 08:00- 08:30
B. ALIMENTE FINITE
INTERNE
Bloc alimentar->cute->oficiu parter->sala mese parter
~>lift alîmente~>etaj I -¿oficiul l~>sala de mese 1
->etaj ll~>oficiu il->sala de mese II
CIRCUIT ORAR: 07:30 -08:00
13:00-14:00
18:00-19:00
CHIRURGIE
Bloc alimentar->lift alimente-^oficiu et l->saia de mese et.l+saloane-^oficiu et.ll-^sala de mese et.ll
CIRCUIT FUNCT!ONAL/ORAR:07:45 -08:00
13:30-14:00
18:30-19:00
3.CIRCUITUL LENJERIEI
A. LENJERIE MURDARA
INTERNE: saloane +Sali tratamnte
camera de rufe murdare-termen de depozitare maxim 24 ore -> scai de acces II
curte -> ghişeu de predare rufe murdare
CIRCUIT ORAR/ FUNCTIONL:11:00-11:30
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CHIRURGIE : Saloane+Sali tratamente+bloc operator(depozitare temporara frigider)-* scări de acces
principal->curte->ghiseu predare rufe murdare
CIRCUIT ORAR: 09:30-09:45
14:45-15:00
B. LENJERIE CURATA
INTERNE:Spalatorie subsol->scari spalatoie-^curte-^curte-Hnteme intrare pincipala->scari->depozit rufe curate et.l
CIRCUIT ORAR/FUNCTIONAL:ll:45-12:00
CHIRURGIE: Spalatoie subsol
hol parter spital
depozit rufe curate s.o.
CIRCUIT ORAR:09:45-10:00
11:45-12:00

depozit rufe curate chirurgie etaj 1+

4 .CIRCUITUL DEŞEURILOR
Colectae separate pe categorii,in ambalaje specific categoriei, selecate la locu de producere
INTERNE:
A. Infectioase+intepatoare taietoare:
Carucioare tratamente et.M+et.H-parter->scari ll-*curte->depozt temporar deşeuri infectioase
B. Menajere:saloane bolnavi+cabinet+oficii->scari ll->cute~>rampa gunoi
C. Reciclabile: holuri s e c tii» » s c a ri ll» » c u r t e » » p u b e le differentiate pe culori
CIRCUIT ORAR/FUNCTIONAL: 07:00-07:30
16:00-16:30
CHIRURGIE:
A.Infectioase+intepatoare -taietoare+anatomo-patogene:
carucioare tratamente->scari->curte->depozit temporar deşeuri infectioase:
B. Menajere: saloane bolnavi+cabinete+oficii-*scari->curte->rampa gunoi
Bloc alimentar->curte->rampa gunoi menajer
C. Reciclabile: holuri etaje+parter-*curte->pubele speciale diferenţiate pe culori
CIRCUIT ORAR: 07:15- 07:30
16:00-16:30
5.TRASEUL PROBELOR BIOLGICE CĂTRE LABORATOR
INTERNE:
Cabinet et. l-*scari+ cabinet parter-*curte -^intrare II am bulatoriu»»hol parter ambulatoiu->scari et.ll laborator
PROGRAM:07:30- 10:00-CU EXCEPŢIA URGENTELOR
CHIRURGIE:
Cabinet recoltări etl ->scari ->hol parter/ cabinet recoltări parter ORL-*hol ambulatoriu->scari->et.ll lab. analize
PROGRAM:07:30- 10:00-CU EXCEPŢIA URGENTELOR
6. CIRCUITUL MATERIALELOR SANITARE SI A MEDICAMENTELOR
INTERNE
A.Materiale sanitare :lunar: magazie sbsol ambulatoriu->curte->deposit materiale secţie- subsol I
Zilnic: depozit sectie->sectie parter-^etaj I
B.Medicamente:farmacie->scari ambulatoriu ->curte->intrare
principal-*parter->etaj I
CHIRURGIE:
A. Materiale sanitare '.lunar: magazie sbsol ambulatoriu-^parter secţie depozit material sanitare si curăţenie
B.Medicamente: Farmacie-* scări- lift->ORL
Farmacie -> etaj lllsectie ->scari

secţie chirurgie
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7. CIRCUITUL BOLNAVILOR
INTERNE: Poarta-> Bjrou internari-^garderoba+prelucrare sanitara^curte-^sectie^parter+etaj I
CHIRURGIE: Poarta->birou de internari-^garderoba+prelucrare sanitara->sectie:lift ori e ta jll: scări chirurgie
8. CIRCUITUL PERSONALULUI
Poarta spital-> Intrare II secţia interne ->subsol II vestiare-> secţii
9. CIRCUITUL VIZITATORILOR
Poarta spital
scări de acces secţii
PROGRAM VIZITA:

Luni- Vineri: 15:00- 20:00
Sambata_duminica:10:00-20:00
Programul de vizita poate fi modificat in perioada epidemiilor

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE C.F. BUZĂU
1. CIRCUITUL INSTRUMENTARULUI
Pentru transportul materialului steril traseul este marcat cu săgeţi de culoare albastră şi pentru transportul
materialului nesteril traseul este marcat cu săgeţi de culoare galbenă.
a)

b)

PREDARE MATERIAL NESTERIL
■ se face la ghişeul de material nesteril;
■ program primire material nesteril de luni până vineri : 1400-1500 şi 1800-1900
ELIBERARE MATERIAL STERIL
* se face la ghişeul de material steril
■ program eliberare material steril de luni până vineri:

07°°-0730

2. CIRCUITUL LENJERIEI :
Lenjeria se schimbă la cabinete zilnic şi ori de câte ori este nevoie.
Traseul este marcat cu săgeţi de culoare albastră pentru lenjerie curată şi cu săgeţi de culoare galbenă
pentru lenjerie murdară.
a), lenjerie curata se transportă în saci de pânză de la spaţiul de depozitare din zona curata 0 culoar pentru lenjerie
curata -> scara
ambulatoriu.
Eliberarea lenjeriei curate de la spălătorie in secţii se face de luni până vineri : 7 00_7 30
b). lenjerie murdara se transportă în saci de plastic care se lasă la spălătorie pentru dezinfecţie pe culoar în
ambulatoriu
scara -> ieşire în curte
ghişeu spălătorie
Predarea lenjeriei murdare la spălătorie se face de luni până vineri : 630-7G0
c). Lenjeria care prezintă urme biologice se transportă în saci de culoare galbenă, pe acelaşi traseu cu cele murdare.
Sacul se colectează la deşeuri infecţioase şi se transportă de către personalul de la spălătorie în spaţiul destinat
depozitării temporare a deşeurilor infecţioase
3. CIRCUITUL DEŞEURILOR:
Colectarea este separata pe categorii, in ambalaje specifice categoriei.
Evacuarea deşeurilor se face zilnic, de luni până vineri între orele 600-700/1S00-1900
pe traseul marcat cu săgeţi galbene.
cele infecţioase + înţepătoare, tăietoare
spaţiu de depozitare deşeuri infecţioase;
cele asimilabile celor menajere -> rampa de deşeuri;
cele reciclabile (ambalaje etc.) -> pubele speciale diferenţiate pe culori.
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