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CAPITOLUL I   
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1 Regulamentul  Intern al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş 

cuprinde reguli de  comportare şi conduită, în scopul întăririi răspunderii salariaţilor şi a 
conducerii unităţii sanitare, pentru desfăşurarea unei activităţi bine organizate, eficiente, 
precum şi pentru asigurarea unui climat de disciplină în muncă în cadrul unităţii sanitare. 

 
Art. 2 Atât angajatorul cât şi angajaţii se obligă să respecte întocmai prevederile 

prezentului regulament intern şi să acţioneze de comun acord în scopul realizării de către 
unitatea sanitară a obiectului său de activitate. 

 
Art. 3(1)Prezentul Regulamentul Intern, elaborat în baza actelor normative în vigoare, 

se aplică în cadrul unităţii sanitare, în sediul actual, precum şi în toate spaţiile ce le deţine în 
proprietate sau administrare. 

         (2) Prezentul Regulament Intern se aplică întregului personal angajat, indiferent 
de natura contractului individual de muncă sau durata angajării. Se aplică, de asemenea, 
persoanelor trimise de alte unităţii (cursanţi, delegaţi, detaşaţi), precum şi elevilor şi 
studenţilor practicanţi în cadrul unităţii, în perioada cât se află în spital sau în alte spaţii din 
proprietatea sau administrarea acestuia. Persoanelor detaşate, aflate în delegaţie sau în 
vizită li se vor aduce la cunoştinţă  Regulamentul Intern. 
                   (3) Prevederile prezentului Regulament se aplică şi pentru : 
          a) cadrele didactice care desfăşoară activitate integrată în spital, care, pe lângă 
obligaţiile pe care le au pe linie de învăţământ, sunt obligate să respecte regulile din 
prezentul regulament şi să răspundă la solicitările conducerii spitalului, în vederea 
desfăşurării activităţilor medicale la standarde superioare ; 

         b) personalul încadrat într-o altă unitate, care efectuează stagii de pregătire 
profesională, cursuri de perfecţionare, specializare; 
            c) firmele care asigură diverse servicii în incinta unităţii au obligaţia de a respecta 
prezentul Regulament Intern, suplimentar faţă de atribuţiile şi clauzele prevăzute în 
contractele încheiate între părţi (ex. curăţenia spitalului, păstrarea liniştii şi păstrarea 
integrităţii bunurilor cu care intră în contact, enumerarea nefiind limitativă). 

 
 
 
 

CAPITOLUL II 
A. DISPOZIŢII PRIVIND PRINCIPIUL NEDISCRIMINĂRII ŞI ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI 

FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 
 

Art. 4(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă 
de toţi salariaţii. 

         (2) Regulamentul Intern al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş, se 
aplică tuturor salariaţilor indiferent de naţionalitate, vârstă, sex, rasă,  convingeri politice şi 
religioase, orientare sexuală. Decizia de angajare sau promovare în cadrul unităţii se face pe 
bază de calificări şi abilităţi profesionale, nefăcându-se discriminari de naţionalitate, sex, 
vârstă, rasă, convingeri politice şi religioase, orientare sexuală. 
                     (3) Orice discriminare directă sau indirectă, faţă de un salariat, definită potrivit 
Codului Muncii, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, 
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apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, 
apartenenţă sau activitate sindicală este interzisă. 
                     (4) Orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condiţii de muncă 
adecvate activităţii sociale, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum 
şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare. 
 
            Art. 5  Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată 
egală pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu 
caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale. 
 

Art. 6(1) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, 
restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la art. 4, 
care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoşterii, folosinţei 
sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii. 
                     (2) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent 
pe alte criterii prevăzute de art. 4, dar care produc efectele unei discriminări directe. 
 

Art. 7 În cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş este interzisă 
discriminarea directă sau indirectă pe criteriul de sex, aplicându-se principiul egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi. 

 
Art. 8  Prin egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege 

accesul nediscriminatoriu la angajarea în toate posturile sau locurile de muncă vacante, 
venituri egale pentru muncă de valoare egală, informare şi consiliere profesională, 
promovare la orice nivel ierarhic şi profesional, condiţii de muncă ce respectă normele de 
sănătate şi securitate în muncă, beneficii altele decât cele de natură salarială, măsuri de 
protecţie socială. 

 
Art. 9 Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici 

care dezavantajează persoanele de un anumit sex referitoare la încheierea, modificarea, 
suspendarea sau încetarea raporturilor juridice de muncă, stabilirea şi modificarea atribuţiilor 
din fişa postului, stabilirea remuneraţiei, aplicarea măsurilor disciplinare, informare şi 
consiliere profesională, evaluarea performanţelor  profesionale individuale, promovarea 
profesională. 

 
Art. 10 Maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selecţia 

candidatelor la angajare. La angajarea în muncă este interzisă solicitarea unui test de 
maternitate. 
 

Art. 11 Este considerată discriminare după criteriul de sex şi hărţuire sexuală a unei 
persoane de către altă persoană la locul de muncă orice comportament definit în legislaţie ca 
fiind hărţuire sexuală, având ca scop  de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, 
de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată, precum şi de a influenţa negativ 
situaţia persoanei angajate, în ceea ce priveşte promovarea profesională, remuneraţia, 
accesul la formare şi perfecţionare profesională. 

 
Art. 12 Orice persoană care se consideră discriminată după criteriul de sex se va 

putea adresa conducerii unităţii sanitare sau sindicatului, care în virtutea mandatului conferit, 
va aduce la cunoştinţa angajatorului cele sesizate de persoana care se consideră lezată. 
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Art. 13(1) Reprezentantul sindicatului, împreună cu angajatorul, vor soluţiona în primă 
fază, prin mediere la nivel de unitate, sesizarea persoanei discriminate. 
            (2) În cazul în care sesizarea nu a fost rezolvată la nivelul unităţii prin mediere, 
persoana angajată, care justifică o lezare a drepturilor sale, are dreptul să introducă plângere 
la instanţa judecătorească competentă. 

 
Art. 14 De asemenea, angajaţii au dreptul ca, în cazul în care se consideră 

discriminaţi, să formuleze sesizări împotriva angajatorului, dacă acesta este direct implicat şi 
să solicite sprijinul reprezentantului sindicatului constituit la nivelul unităţii pentru rezolvarea 
situaţiei la locul de muncă. 

 
 

B. HĂRŢUIREA SEXUALĂ 
 

Art. 15(1) Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, 
constând în contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale 
ofensatoare, invitaţii compromiţătoare, cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu 
conotaţii sexuale, care afectează demnitatea, integritatea fizică şi/sau psihică a persoanelor 
la locul de muncă. 

  (2) Angajatorul are următoarele obligaţii: 
     a) nu va permite şi nu va tolera hărţuirea sexuală la locul de muncă şi va face public faptul 
că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent cine este 
ofensatorul. 
     b) va informa toţi salariaţii de regulile de conduită ce trebuie respectate şi de sancţiunile 
aplicabile, în cazul încălcării acestora. 
     c) va include hărţuirea sexuală pe agenda sesiunii de instruire a personalului. 

   (3) Angajatorul, împreună cu reprezentanţii sindicatelor, va oferi consiliere şi 
asistenţă victimelor actelor de hărţuire sexuală, va conduce investigaţia în mod strict 
confidenţial şi, în cazul confirmării actului de hărţuire sexuală, va propune măsuri disciplinare 
corespunzătoare.  

   (4) Persoana care se consideră hărţuită sexual va raporta incidentul printr-o 
plângere în scris, care va conţine relatarea detaliată a incidentului reclamat. Comisia 
constituită la nivelul spitalului, după efectuarea unei verificări prealabile, va comunica 
reclamantului, în termen de 2 săptămâni, dacă sesizarea este întemeiată şi dacă va fi însoţită 
de cercetări.  

   (5) Rezultatul verificărilor comisiei şi măsurile care urmează să fie luate vor fi 
comunicate părţilor implicate într-un termen ce nu va depăşi 8 săptămâni de la depunerea 
plângerii. Pe parcursul verificărilor nu vor fi admise referiri cu privire la stilul de viaţă al 
reclamantului. 

   (6) Dacă se stabileşte că a avut loc un act de hărţuire sexuală, hărţuitorului i 
se vor putea aplica sancţiuni disciplinare corespunzătoare, în conformitate cu prevederile 
Codului Muncii şi ale prezentului regulament intern. Actul de contatare al comisiei constituie 
actul prin care este sesizată abaterea disciplinară angajatorului.  

   (7) Măsurile disciplinare dispuse de angajator vor fi comunicate în scris şi 
reclamantului, şi reclamatului. Dacă se stabileşte că nu a avut loc hărţuirea sexuală, se va 
comunica acest aspect reclamantului care, dacă doreşte, se poate adresa justiţiei. 
          (8) Dacă actul de hărţuire sexuală la locul de muncă vine din partea unei 
persoane care nu este angajată în unitatea respectivă, victima se va adresa şefului său 
ierarhic pentru luarea măsurilor care se impun. 
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  (9) Dosarele cu plângerile de hărţuire sexuală vor fi păstrate confidenţial cel 
puţin 3 ani de la data rezolvării lor. 
      (10) Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărţuire sexuală, atât 
împotriva reclamantului, cât şi împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, 
vor fi considerate acte discriminatoare şi vor fi sancţionate conform legislaţiei în vigoare.  
      (11) În cazul în care în urma verificărilor comisia stabileşte că reclamantul a 
adus acuzaţii false, acesta va răspunde potrivit legii. 

 
 

 CAPITOLUL III   
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI 

 
Art. 16(1) În vederea realizării obiectului său de activitate Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă Tg. Mureş lucrează prin organele sale de conducere, asupra acestora răsfrângându-
se drepturile şi obligaţiile pe care le are spitalul în calitatea sa de angajator.  

            (2) Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş este asigurată 
de către manager şi comitetul director care se întruneşte în şedinţe de lucru ori de câte ori 
este necesar. 

 (3) Atribuţiile managerului sunt stabilite prin contractul de management.  
(4) Atribuţiile comitetului director sunt stabilite conform OMSP nr. 916/2006, iar 

atribuţiile pentru fiecare funcţie de conducere care face parte din Comitetul director sunt 
cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Tg. Mureş. 

                     (5)În cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş funcţioneză, 
potrivit prevederilor legale, Consiliul de administraţie, Consiliul Medical şi Consiliul Etic, 
atribuţiile fiind cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. 
 

Art. 17 Managerul are în principal următoarele drepturi : 
a) dreptul la informare nelimitată asupra activităţii spitalului, având acces la 

toate documentele privind activitatea medicală şi economico-financiară a acestuia; 
b) dreptul de fi sprijinit de către consiliul de administraţie în rezolvarea 

problemelor de strategie, organizare şi funcţionare a spitalului, precum şi în activitatea de 
identificare de surse pentru creşterea veniturilor proprii ale spitalului, în condiţiile legii; 

c) dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical în implementarea activităţilor 
pentru îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică, în monitorizarea şi 
evaluarea activităţii medicale, precum şi întărirea disciplinei economico-financiare; 

d) dreptul de a fi susţinut în realizarea activităţilor specifice de consiliul etic, 
precum şi de alte comisii pe care le înfiinţează, ale căror atribuţii şi responsabilităţi sunt 
aprobate de comitetul director; 

e) dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii 
atribuţiilor ce le revin, conform prevederilor legale ; 

f) dreptul de a revoca şefii de secţie/laborator/serviciu medical în cazul 
nerealizării indicatorilor specifici timp de cel puţin un an.   

 
Art. 18(1) Managerul, în conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş, 

are următoarele drepturi :   
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea activităţii instituţiei sanitare; 
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în               

condiţiile  legii; 
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c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva 
legalităţii lor; 

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile 

corespuzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate şi 
prezentului regulament; 

f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile 
de evaluare a realizării acestora. 
             (2) Managerul şi comitetul director al instituţiei sanitare au următoarele  
obligaţii : 

a)  să organizeze şi să coordoneze activitatea personalului din subordine ; 
b) să asigure disciplina în muncă şi să aplice măsurile tehnico-organizatorice, 

în vederea realizării obligaţiilor asumate şi a îmbunătăţirii activităţii; 
c) să pună la dispoziţia salariaţilor, potrivit specificului muncii lor şi a 

normativelor interne, echipamentele şi aparatura medicală, materialele sanitare, utilajele, 
maşinile, uneltele, materialele, documentaţia şi echipamentul de protecţie a muncii; 

d) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul 
individual de muncă şi din contractul colectiv de muncă; 

e) să comunice periodic salariaţilor situaţia economico-financiară a unităţii 
sanitare ; 

f) să se consulte cu sindicatele constituite la nivel de unitate în privinţa 
deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi intereselor acestora; 

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

h) să asigure plata drepturilor salariale pentru angajaţii unităţii; 
i) să asigure un standard ridicat în ceea ce priveşte condiţiile de muncă ale 

personalului angajat; 
j) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor ; 
k) să înfiinţeze registrul genaral de evidenţa salariaţilor şi să opereze 

înregistrările prevăzute de lege. 
               
 Art. 19 Pentru exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor ce le revin, persoanele 
menţionate anterior vor răspunde moral, disciplinar, material şi/sau penal, după caz. 

 
 

CAPITOLUL IV   
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR 

  
Art. 20 Din momentul angajării în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. 

Mureş, odată cu aducerea la cunoştinţă a prezentului regulament, salariatul are  următoarele 
obligaţii : 

a) să respecte prevederile Codului Muncii, contractului colectiv de muncă, 
regulamentului intern, regulamentului de organizare şi funcţionare şi contractului individual de 
muncă; 

b) să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, să-şi însuşească şi să 
aplice întocmai normele, instrucţiunile şi procedurile referitoare la desfăşurarea activităţii 
pentru care a fost angajat; 
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c) să îndeplinească atribuţiile ce îi revin conform fişei postului şi să se 
preocupe de realizarea responsabilă şi la un nivel maxim de competenţă a îndatoririlor de 
serviciu;  

d) să-şi însuşească şi să respecte cerinţele şi a dispoziţiile primite de la 
persoane autorizate să dea dispoziţii; 

e) să-şi însuşească şi să respecte protocoalele, procedurile şi instrucţiunile 
stabilite pentru compartimentul respectiv sau pentru locul de muncă specific salariatului; 

f) să se preocupe de ridicarea calificării profesionale, de frecventarea şi 
absolvirea formelor de pregătire şi perfecţionare profesională recomandate, de cunoaşterea 
dispoziţiilor legale, a normelor şi instrucţiunilor privind activitatea pe care o desfăşoară; 

g) să respecte confidenţialitatea datelor cu care intră în contact în 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 

h) să manifeste loialitate şi fidelitate faţă de angajator în executarea 
atribuţiilor de serviciu ; 

i) să înştiinţeze fără întârziere şeful ierarhic superior în legătură cu 
observarea existenţei unor nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă, şi 
să acţioneze pentru diminuarea efectelor acestora şi pentru prevenirea situaţiilor care pun în 
pericol viaţa persoanelor sau prejudicierea patrimoniului spitalului; 

j) să se prezinte la locul de muncă în deplină capacitate de muncă, în ţinută 
decentă, atât femeile cât şi bărbaţii; 

k) să respecte regulile de acces în perimetrul unităţii sanitare; 
l) să respecte programul zilnic de lucru, în conformitate cu prevederile  

prezentului regulament; 
m) să întreţină în bune condiţii obiectele şi materialele primite în dotare, 

eventualele pagube rezultate din greşeli personale vor fi suportate de vinovat, în condiţiilor 
art. 254-259 Codul Muncii. Gradul de vinovăţie se stabileşte de o comisie numită de 
managerul instituţiei sanitare ; 

n) să folosească la parametri de funcţionare prevăzuţi în documentaţiile 
tehnice de exploatare a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor  
încredinţate şi a aparaturii medicale utilizate în procesul de lucru ; 

o) să adopte un comportament principial şi corect în cadrul relaţiilor de 
serviciu, să se preocupe de păstrarea şi protejarea patrimoniului instituţiei ; 

p) să comunice Serviciului Resurse Umane orice modificări ale actelor 
personale sau de studii în termen de 5 zile lucrătoare de la data survenirii modificării; 

q) să respecte măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţie a 
mediului; 

r) să se supună examenelor medicale organizate de către angajator, în 
condiţiile stabilite în contractul colectiv de muncă; 

s) să nu se angajeze în discuţii neprincipiale, de duşmănie cu colegii, 
pacienţii şi/sau aparţinătorii; 

t) personalul medical are obligaţia să asigure monitorizarea specifică 
bolnavilor conform prescripţiei medicale; 

u) să respecte normele de securitate, manipulare şi descărcare a 
stupefiantelor, precum şi a medicamentelor cu regim special; 

v) să organizeze şi desfăşoare programul de educaţie pentru sănătate, 
activităţi de consiliere, atât pentru pacienţi, cât şi pentru aparţinători şi diferite categorii 
profesionale aflate în formare; 

w) să utilizeze şi să păstreze în bune condiţii, echipamentele şi 
instrumentarul din dotare, să supravegheze colectarea, depozitarea, transportul şi eliminarea 
finală a materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat (şi să se asigură de 
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depozitarea acestora în condiţii de siguranţă, conform normelor existente, în vederea 
distrugerii); 

x) să respecte reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi 
combaterea infecţiilor nosocomiale; 

y) să poarte echipamentul corespunzător funcţiei pe care o deţine, în 
vederea păstrării igienei şi a aspectului estetic personal; 

z) să respecte comportamentul etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte 
persoane cu care colaborează; 

aa) să respectă secretul profesional şi deontologia profesională; 
bb) să respecte drepturile pacienţilor; 
cc) în întreaga activitate desfăşurată în cadrul spitalului, întregul personal 

medico-sanitar are obligaţia de a folosi un limbaj politicos atât faţă de pacienţi cât şi faţă de 
vizitatori şi de însoţitorii pacienţilor; 

dd) să execute orice alte sarcini de serviciu în vederea asigurării unei bune 
funcţionări a activităţii spitalului, în limita legalităţii acestor dispoziţii. 
 
   Art. 21 Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
c) dreptul la concediu de odihnă anual; 
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 
e) dreptul la demnitate în muncă; 
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
g) dreptul la acces la formarea profesională; 
h) dreptul la informare şi consultare; 
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă 

şi a mediului de muncă; 
j) dreptul la protecţie în caz de concediere; 
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; 
l) 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 muncă 

aplicabile. 
 

 
CAPITOLUL V  

OBLIGAŢII CU CARACTER RESTRICTIV 
 
Art. 22(1) Este interzisă întârzierea la programul de lucru, scopul fiind acela al folosirii 

eficiente a timpul de lucru. 
             (2) Este interzisă părăsirea locului de muncă fără bilet de voie, semnat de 

şeful ierarhic superior. 
 
Art. 23 Este interzisă cu desăvârşire angajaţilor introducerea sau consumarea 

băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru, în spaţiile aflate în proprietatea sau 
administrarea unităţii. Interdicţia se aplică şi personalului angajat care îşi desfăşoară 
activitatea pe teren. De asemenea, nu este admisă intrarea în spaţiile aflate în proprietatea 
sau administrarea unităţii în stare de ebrietate, indiferent de situaţia care a determinat starea 
respectivă. 
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Art. 24 Este interzisă la locul de muncă efectuarea de lucrări în folos personal şi care 
nu au legătură cu activitatea profesională, precum şi folosirea în interes personal al bunurilor 
ce fac parte din patrimoniul unităţii. 

 
Art. 25 Este interzisă deranjarea colegilor în timpul efectuării activităţilor profesionale, 

o asemenea atitudine conducând la afectarea procesului de muncă. De asemenea este 
interzis angajaţilor să aibă o atitudine irevenţioasă faţă de colegi sau şefii ierarhici. 

 
Art. 26(1) Este interzisă folosirea de către salariaţi în interes personal sau pentru alţii 

a datelor, informaţiilor, actelor sau proiectelor care se referă la activitatea curentă a unităţii. 
   (2) Este interzisă angajaţilor încălcarea obligaţiei privind păstrarea 

confidenţialităţii datelor pacienţilor (date cu caracter personal şi medical), prin divulgarea 
acestor date sau utilizarea acestora în interes propriu. 

    
Art. 27 Este interzisă angajaţilor efectuarea de fotografii şi înregistrări audio – video în 

spaţiul unităţii sanitare fără acordul conducerii spitalului, în alte scopuri decât cele medicale 
sau educativ – ştiinţifice. 
 

Art. 28(1) Toţi salariaţii spitalului precum şi personalul ce deserveşte paza şi 
curăţenia, vor acţiona într-un climat de linişte care să asigure confort psihic pacienţilor, 
evitând pe cât posibil, orice disconfort fonic (prin ton ridicat, zgomote ale aparatelor şi 
dispozitivelor cu care îşi desfăşoară activitate) cu preponderenţa în perioadele destinate 
odihnei pacienţilor. 

  (2) Atât medicii cât şi personalul cu pregatire medie şi auxiliară, se vor 
comporta cu pacienţii şi aparţinătorii acestora într-o manieră care să excludă orice posibilitate 
de interpretare din partea acestora că se doreşte sau se urmăreşte o remunerare a actului 
medical şi de îngrijire, alta decât cea prevăzută de actele normative în vigoare. 

 
Art. 29  Este interzisă sustragerea sau încercarea de a sustrage, sub orice formă, a 

unor bunuri aflate în patrimoniul unităţii, inclusiv documente. 
 
Art. 30 Orice distrugere intenţionată sau din neglijenţă a aparaturii medicale, utilajelor, 

sculelor, aparatelor, a materialelor, a echipamentului de lucru sau de protecţie şi a obiectelor 
de inventar atrage răspunderea materială a celor vinovaţi pentru paguba astfel cauzată, în 
condiţiile prevăzute de lege. 

 
         Art. 31  Autovehiculele instituţiei au următorul regim : 

a) se vor folosi exclusiv în interesul instituţiei; 
b) decontarea cheltuielilor se vor face conform prevederilor legale; 
c) gararea se va face numai la sediul instituţiei; 
d) întreţinerea autovehicolelor se va face pe baza carnetelor de revizie 

periodică ; 
e) reparaţiile sau întreţinerea unor sisteme aflate în dotare se vor efectua în 

maxim 48 de ore de la semnalarea defecţiunii.  
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CAPITOLUL VI  
OBLIGAŢII PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

 
Art. 32 Unitatea sanitară are următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă: 
a)  să adopte soluţii conforme normelor de protecţie a muncii, standardelor de 

securitate a muncii şi reglementărilor specifice, prin a căror aplicare să fie eliminate sau 
reduse la minimum riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională a angajaţilor; 

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

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

d) să stabilească în fişa postului atribuţiile şi răspunderea angajaţilor şi a 
celorlalţi participanţi la procesul de muncă, corespunzător funcţiei exercitate; 

e)  să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a 
măsurilor tehnice şi organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă; 

f) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării 
angajaţilor: afişe, pliante, acte normative, cărţi, fişe tehnice de securitate; 

g)  să asigure informarea fiecărei persoane asupra riscurilor la care aceasta va 
fi expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor tehnice şi organizatorice de 
prevenire necesare, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea şi stingerea 
incendiilor şi evacuarea personalului în caz de pericol; 

h) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea 
personalului cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

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

j) să asigure dotarea, întreţinerea, verificarea echipamentelor individuale de 
protecţie şi a echipamentelor individuale de lucru şi să nu permită desfăşurarea niciunei 
activităţi de către angajaţii săi, fără utilizarea corectă de către aceştia a echipamentelor din 
dotare; 

k)  să acorde la recomandarea medicului de medicina muncii şi conform 
contractului colectiv de muncă aplicabil, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de 
protecţie; 

l) să asigure supravegherea medicală corespunzătoare a riscurilor pentru 
sănătate la care angajaţii sunt expuşi. 

 
           Art. 33(1)  Angajaţii vor desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la 

pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi angajaţi, în 
conformitate cu pregătirea şi instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în acest 
scop având următoarele obligaţii: 

a)  să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de securitate şi 
sănătate în muncă şi măsurile de aplicare ale acestora; 

b) să utilizeze corect aparatura medicală, echipamentele tehnice, substanţele 
periculoase şi celelalte mijloace utilizate în cadrul activităţii la locul de muncă; 

c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a 
dispozitivelor de securitate ale aparaturii medicale şi echipamentelor tehnice şi să utilizeze 
corect aceste dispozitive; 
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d) să aducă la cunoştinţa angajatorului orice defecţiune tehnică sau altă 
situaţie care costituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

e) să aducă la cunoştinţa angajatorului, în cel mai scurt timp posibil, 
accidentele de muncă suferite de propria persoană sau de alţi angajaţi; 

f) să oprescă lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui 
accident şi să informeze conducerea instituţiei; 

g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă, dacă aceasta ar 
pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi 
participanţi la activitate; 

h) să utilizeze echipamentul tehnic şi/sau aparatura medicală din dotare, 
corespunzător scopului pentru care a fost acordat; 

i) să cunoască caracteristicile şi modul corect de utilizare a echipamentului 
individual de protecţie a muncii; 

j) să poarte echipamentului individual de protecţie a muncii pe toată durata 
îndeplinirii sarcinii de muncă, sau activităţii pe care o desfăşoară în unitate; 

k) să utilizeze echipamentului individual de protecţie numai în scopul pentru 
care a fost atribuit şi să se preocupe de conservarea calităţilor de protecţie ale acestuia; 

l) degradarea echipamentului individual de protecţie din vina angajatului 
căruia i-a fost atribuit, înainte de expirarea duratei de utilizare prevăzute, sau înstrăinarea lui 
atrage răspunderea angajatului pentru prejudiciul cauzat, potrivit legii; 

m) să coopereze cu angajatorul atâta timp cât este necesar pentru a da 
acestuia posibilitatea de a asigura toate condiţiile de muncă corespunzătoare.  

           (2) Pe durata programului de lucru, personalul medical şi auxiliar este obligat 
să poarte echipamentul de lucru compus din: halat, bluză şi fustă sau pantalon şi 
încălţăminte silenţioasă. 

 
 

CAPITOLUL VII  
REGULI SPECIFICE DE DISCIPLINĂ ÎN UNITATE 

 
A. Reguli specifice privind accesul în unitate 
 
Art. 34(1) Accesul în unitatea sanitară se realizează astfel : 

a) pe baza de legitimaţie de serviciu, a ecusonului sau a cardului de acces, 
pentru personalul propriu; 

b) pentru personalul din afara unităţii venit în interes de serviciu, pe baza 
buletinului de identitate sau a legitimaţiei de serviciu; 

c) pentru studenţi şi elevi, pe baza legitimaţiei de student, respectiv elev; 
 (2) Accesul salariaţilor spitalului este permis numai pe la punctele de control-

acces, care respectă circuitele funcţionale ale spitalului, astfel: 
    a) personal de conducere, personal DSP – poarta acces principală; 
   b) salariaţii TESA, personalul Laboratorului de Analize Medicale,  studenţi şi 
elevi – poarta acces studenţi; 
   c) personalul medico-sanitar şi auxiliar – poarta de la urgenţă; 
   d) personal bloc alimentar – intrare specifică.    
 

B. Reguli specifice privind accesul în unitate a aparţinătorilor 
 
 Art. 35(1) Pentru vizitatorii bolnavilor, accesul în cadrul instituţiei sanitare se va realiza 
în cadrul unui program bine stabilit şi afişat la poarta spitalului şi la sediul fiecărei secţii, iar în 
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afara programului prevăzut pentru vizitarea acestora, pe baza biletului de voie, eliberat de 
şeful de secţie şi/sau conducerea spitalului, numai prin poarta de la urgenţă.  
             (2) Accesul în secţie se permite numai persoanelor cu ţinută decentă şi cu 
echipament de protecţie – halat, papuci de unică folosinţă.  
              (3) Pentru urgenţele medico-chirurgicale ale pacienţilor, accesul acestora în 
spital este permanent la UPU-SMURD. 
 
  Art. 36 Este interzis vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului 
dietetic al bolnavului, alimente perisabile sau în cantitate prea mare. Este interzisă 
introducerea de alcool, armament, muniţii, substanţe toxice, stupefiante, explozive, 
instrumente care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea personalului 
propriu şi a pacienţilor, ori patrimoniul unităţii. 
 

Art. 37 Vizitatorii vor evita discuţiile neplăcute ce pot afecta pacienţii, şi vor respecta 
liniştea celorlalţi bolnavi internaţi. Pentru bolnavii deplasabili, este recomandabil ca vizita să 
se desfăşoare în holuri, sau în camerele din secţii amenajate corespunzător. 

 
  Art. 38 Vizitatorilor le este interzis fumatul în unitate. În caz contrar aceştia vor putea fi 
amendaţi de organele de control competente, în conformitate cu prevederile legii. 
 
  Art. 39 Vizitatorii trebuie să respecte orele de vizită şi să dea curs indicaţiilor 
medicilor, personalului sanitar sau de pază. 
 

C. Reguli specifice privind relaţiile angajatorului cu presa 
 
 Art. 40 Relaţiile angajatorului cu reprezentanţii mass-media se desfăşoară prin 

intermediul Compartimentului Relaţii Publice şi Comunicare.  
 
Art. 41 Compartimentul Relaţii Publice şi Comunicare va informa reprezentanţii mass-

media asupra activităţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş prin organizarea de 
conferinţe de presă, emiterea de comunicate de presă, acordarea de interviuri şi publicarea 
de articole de presă. 

 
Art. 42 Conferinţele de presă se organizează în funcţie de evenimente, cererea presei 

şi interesele angajatorului, cu participarea tuturor persoanelor interesate de dezbaterea 
subiectului respectiv. 

 
Art. 43(1) Interviurile se dau numai de persoanele desemnate de conducerea 

angajatorului, într-un cadru organizat, la sediul angajatorului sau în biroul presei, cu 
respectarea prevederilor legale (Legea nr. 46/2003-privind drepturile pacienţilor şi Legea nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public).   

 (2) Salariaţii care dau declaraţii presei în numele unităţii fără a fi mandataţi de 
conducere în acest sens, îşi asumă întreaga responsabilitate cu privire la aceste declaraţii şi 
vor suporta în întregime consecinţele lor. 

 
 Art. 44(1) Accesul în incinta angajatorului este permis numai reprezentanţilor mass-

media acreditaţi în specialitate, pe baza documentului de identitate şi numai cu acordul 
managerului, care va nominaliza în mod explicit locurile în care se poate filma sau 
persoanele cărora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacienţilor la intimitate. În 
acest scop, anterior prezentării la sediul unităţii, reprezentanţii mass-media vor face 
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demersuri scrise sau verbale în vederea obţinerii acordului de principiu al managerului 
spitalului. 

           (2) Deplasarea reprezentanţilor mass-media în incinta spitalului se va face 
numai cu ecuson şi halat corespunzător şi, dacă este cazul, cu un însoţitor stabilit de 
conducerea unităţii sanitare. 

                (3)Este interzis accesul reprezentanţilor mass-media în 
secţiile/compartimentele ATI, bloc opertor, secţie nou-născuţi, sterilizare centralizată, 
laboratoare, depozite de deşeuri medicale periculoase, staţie de oxigen sau în orice altă 
zonă stabilită de managerul spitalului. 

           (4) De nerespectarea interdicţiei prevăzute la alin. (3) se fac răspunzători, după 
caz, medicul şef de secţie, medicul de gardă sau asistentul şef din secţie, precum şi 
personalul din paza spitalului care are în atribuţie supravegherea respectivei zone. 

 
 

CAPITOLUL VIII 
 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR  

 
Art. 45 Pacienţii au dreptul la asistenţă medicală, atât în ambulatoriu integrat, cât şi în 

secţiile cu paturi, modul de adresabilitate şi cheltuielile de asistenţă fiind cele stabilite în 
cadrul unităţii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. 

 
Art. 46 Ca beneficiari ai actului medical, pacienţii trebuie să respecte normele de 

comportare în unităţile sanitare, după cum urmează: 
a) pacienţii trebuie să respecte ordinea de prezentare la medic conform 

programării făcute în prealabil şi să aştepte chemarea în cabinet; pacienţii au acces în 
ambulatoriu integrat al spitalului cu bilet de trimitere de la medicul de familie, sau cu bilet de 
trimitere de la un alt medic specialist, pe bază de programare prealabilă; 

b) pacienţii trebuie să respecte ordinea, curăţenia şi liniştea în sălile de 
aşteptare; 

c) este interzisă pacienţilor murdărirea pereţilor, degradarea mobilierului din 
sălile de aşteptare sau secţie, distrugerea de instalaţii sanitare ale spitalului şi/sau aparatură 
medicală; 

d) bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe toată durata internării ţinuta de 
spital; 

e) este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele de internare; 
f) bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea în ţinuta de spital, fiind interzisă 

circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută; părăsirea unităţii se face în cazuri 
excepţionale, cu acordul scris al şefului secţiei; 

g) este interzis consumul de alcool şi fumatul în incinta spitalului; 
h) bolnavii sunt datori să respecte unitatea sanitară şi pe ceilalti pacienţi, se vor 

abţine de la tulburarea liniştii, de la producerea de murdărie sau degradare a bunurilor 
spitalului; 

i) introducerea în incinta spitalului de aparatură audio-video este permisă 
numai cu acordul şefului de secţie. 

 
    Art. 47 Pacienţii au următoarele drepturi conform Legii nr. 46/2003 privind drepturile 

pacienţilor: 
a) pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care 

unitatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale; 
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b) pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio 
discriminare; 

c) pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale 
disponibile, precum şi la modul de a le utiliza; 

d) pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statului profesional al 
furnizorului de servicii de sănătate; 

e) pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe 
care trebuie să le respecte pe durata spitalizării; 

f) pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a 
intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor 
existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării 
recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic; 

g) în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la 
cunoştiţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte, sau după caz, se va căuta o altă 
formă de comunicare;  

h) pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în 
care informaţiile prezentate de medic i-ar cauza suferinţă. Informaţiile se aduc la cunoştinţă 
pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; 

i) pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege 
o altă persoană care să fie informată în locul său; 

j) rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, 
diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului; 

k) pacientul are dreptul de a cere şi a obţine o altă opinie medicală; 
l) pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat 

scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada 
spitalizării; 

m) pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală 
asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa, cu excepţiile prevăzute la art. 14 din 
Legea nr. 46/2003; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate 
pacientului;  

n) consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, 
folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii 
diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord; 

o) consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în 
învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică; 

p) pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără 
consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau 
tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale; 

q) toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, 
diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale; 

r) informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care 
pacientul îşi dă consimţămâtul explicit sau dacă legea o cere în mod expres; 

s) pacientul are acces la datele medicale personale; 
t) pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, 

material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale; 
u) pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un 

medic acreditat din afara spitalului; 
v) pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării 

sale de sănătate sau până la vindecare; 
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w) pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de 
asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu; 

x) dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor 
de risc  major şi imediat pentru viaţa mamei; 

y) pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării 
unei vieţi sexuale normale sănătăţii reproducerii, fără nicio discriminare; 

z) dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu 
excepţia cazurilor prevăzute de lege; 

aa) pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure 
metode privind sănătatea reproducerii; 

bb) orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite 
de riscuri; 

cc) pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a muri în demnitate. 
 
 

CAPITOLUL IX 
ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU ŞI ODIHNĂ 

 
Art. 48(1) Timpul de lucru începe şi se sfârşeşte în ţinuta de lucru, la locul de muncă. 

Ora de începere şi de sfârşit a programului de lucru înseamnă prezenţa la locul de muncă, şi 
nu intrarea sau ieşirea pe poarta unităţii.  

             (2) Activitatea este consemnată zilnic în condicile de prezenţă pe secţii şi 
compartimente, laboratoare, departamente, prin trecerea orei de începere a programului şi 
ora de terminare a programului. Nesemnarea zilnică şi la timp a condicilor de prezenţă 
constituie o încălcare a normelor de disciplină a muncii. 
              (3) Condicile de prezenţă sunt verificate zilnic de medicul şef de 
secţie/laborator/serviciu medical şi şeful departamentului/serviciu/birou/compartiment care 
are obligaţia de a confirma prin semnătură, concordanţa prezenţei din locul de muncă cu cea 
din condică.       
                 

Art. 49 (1)  Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi; 
                       (2) La locurile de muncă cu activitate specifică, se pot stabili forme speciale de 
organizare a activităţii, în raport cu necesităţile asistenţei medicale. Astfel, se poate lucra prin 
rotaţie în ture de 8 ore cu 16 ore libere sau 12 ore cu 24 de ore libere.  
               (3) Personalul sanitar mediu şi personalul auxiliar sanitar încadrat  în UPU – 
SMURD desfăşoară activitate în 3 ture.  
                    (4) Personalul din unitate care lucrează în locurile de muncă unde activitatea se 
desfăşoară în 3 ture, pentru a beneficia de sporul prevăzut pentru activitatea desfăşurată în 3 
ture, are obligaţia de a presta lunar un număr egal de zile în tura a 2-a şi tura a 3-a. Numărul 
de zile în care îşi desfăşoară activitatea în tura a 2-a şi a 3-a va fi stabilit de conducerea 
unităţii, pe bază de grafice lunare, în aşa fel încât să se asigure continuitatea activităţii.  
                      (5) Locurile de muncă şi categoriile de personal pentru care durata normală a 
timpului de lucru este mai mica de 8 ore pe zi sunt stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii.   
 

Art. 50(1) Programul de lucru, inclusiv gărzile, se aprobă de conducerea unităţii, 
respectandu-se legislaţia în vigoare. 

            (2)  În cazul în care este solicitat de către medic schimb de gardă, în cursul 
lunii, modificarea graficului de gărzi aprobat se realizează în baza solicitării scrise a 
medicului solicitant, cu aprobarea şefului secţiei şi a medicului care preia garda. Solicitarea 
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va fi semnată şi parafată de persoanele menţionate mai sus şi depusă la registratura unităţii 
în vederea aprobării de către managerul spitalului.   

 
 Art. 51 Programul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş este următorul: 
 
1. Pentru personalul superior de specialitate – secţii cu paturi 
A. Specialităţi chirurgicale : activitate curentă este de 5 ore în cursul dimineţii în zilele 
lucrătoare, orele: 8,00 – 13,00 cu  20 ore de gardă lunar; în zilele de sambătă, duminică şi 
sărbători legale garda este de 24 ore; Contravizitele se asigură zilnic, prin rotaţie după-
amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa, în zilele de repaus săptămanal şi sărbători legale. 
Orele de contravizită se efectuează în funcţie de numărul de zile lucrătoare din lună, astfel : 
 
-în lunile cu 20 zile lucrătoare, numărul de ore de contravizită trebuie să fie de 20 ; 
-în lunile cu 21 zile lucrătoare, numărul de ore de contravizită trebuie să fie de 22 ; 
-în lunile cu 22 zile lucrătoare, numărul de ore de contravizită trebuie să fie de 24 ; 
-în lunile cu 23 zile lucrătoare, numărul de ore de contravizită trebuie să fie de 26. 
 
B. Specialităţi medicale : activitate curentă este de 6 ore în cursul dimineţii în zilele 
lucrătoare, orele : 8,00-14,00, cu 20 ore de gardă lunar. 
 
2. Personalul didactic cu integrare clinică prestează integral obligaţiile de serviciu ale 
personalului medical încadrat cu normă întreagă, prin activitate curentă dimineaţa, 
contravizită (unde este cazul) şi gărzi. 
 
 
(1) Personal superior de specialitate din cabinete de consultaţii, laboratoare şi farmacie : 

Nr. 
crt. 

Denumire Medici Farmacişti Alt.pers cu 
studii 

superioare 

1. Farmacia  - 7 ore/2ture - 

2 Sterilizare - 7 ore/zi - 

3 Laborator radiologie şi  imagistică 
medicală  

6 ore/2 ture - 6 ore/zi 

4 Laborator medicină nucleară 6 ore/zi - 6 ore/zi 

5 Laborator analize medicale 7 ore/zi 
 

- - 

6 Laborator Explorări  funcţionale 
neinvazive 

7 ore/zi - - 

7 Laborator genetică umană 7 ore/zi - - 

8 Laborator recuperare, medicină 
fizică şi balneologie 

7 ore/ 2 ture - - 

9 Centrul de sănătate minatală copii 7 ore/2 ture - - 

10 Serviciul Anatomie Patologică 6 ore/zi - - 

11 Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi 
boli metabolice 

7 ore/zi - - 

12 Cabinet planificare familială 7 ore/zi - - 

13 Ambulatoriu integrat  - - 

 Cabinete de specialitate adulţi 7 ore/ 2 ture - - 

 Cabinete de specialitate copii 7 ore/ 2 ture - - 
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14 Centrul de boli cardiovasculare şi 
transplant 

 

 Laborator Explorări  funcţionale II 
neinvazive (adulţi şi copii) 

8 ore/zi - - 

 Laborator Explorări  funcţionale I 
invazive (adulţi şi copii) 

6 ore/zi - - 

 Compartiment imunologie, 
transplant, HLA 

7 ore/zi - - 

 
4. Personal mediu sanitar în secţii cu paturi: activitatea se desfăşoară fără întrerupere – 3 
ture -, în raport cu necesităţile asistenţei medicale: 
 
7,00   -  15,00 = tura I 
15,00 -   23,00 = tura II 
23,00 –  7,00   = tura III 
 
5. Personalul auxiliar sanitar în secţiile cu paturi : 
Infirmiere :  6,00   -  14,00 = tura I 
         14,00 – 22,00 = tura II 
          22,00 -  6,00 =   tura III 
 
Îngrijitoare :  6,00  -  14,00 = tura I 
         14,00 -   22,00 = tura II 
 
6. Personalul mediu şi auxiliar din compartimentele fără paturi: 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire Personal mediu 
sanitar 

Personal 
auxiliar 

1 Farmacia  8 ore/2ture 8 ore/2ture 

2 Sterilizare 7 ore/ture 7 ore/ture 

3 Bloc Operator chirurgie generală I 8 ore/zi 12/24 8 ore/zi 12/24 

4 Bloc Operator chirurgie generală II 8 ore/zi 12/24 8 ore/zi 12/24 

5 Bloc Operator chirurgie plastică şi 
microchirurgie reconstructivă  

8 ore/3ture 8 ore/3ture 

6 Bloc Operator neurochirurgie 8 ore/3ture 8 ore/3ture 

7 Bloc Operator ortopedie şi traumatologie 8 ore/3ture 8 ore/3ture 

8 Bloc Operator ORL 8 ore/zi 8 ore/zi 

9 Bloc Operator obsetrică – ginecologie       8 ore/zi 12/24   8 ore/zi 12/24 

10 Bloc Operator chirurgie orală şi maxilo-
facială 

8 ore/3ture 8 ore/zi 

11 Laborator radiologie şi imagistică medicală 6 ore/2 ture 
6 ore/3ture 

6 ore/zi 

12 Laborator medicină nucleară 6 ore/zi 6 ore/zi 

13 Laborator analize medicale 7 ore/zi 
12/24 

7 ore/zi 

14 Laborator Explorări  funcţionale neinvazive 8 ore/zi 8 ore/zi 

15 Laborator genetică umană 8 ore/zi - 

16 Centrul sănătate minatală copii 8 ore/zi - 

17 Laborator recuperare medicină fizică şi 8 ore/2 ture 8 ore/zi 
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balneologie 

19 Serviciul Anatomie Patologică 6 ore/zi 6 ore/zi 

20 Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli 
metabolice 

8 ore/zi - 

21 Cabinet planificare familială 8 ore/zi - 

22 Ambulatoriu integrat   

 Cabinete de specialitate adulţi 8 ore/zi 8 ore/zi 

 Cabinete de specialitate copii 8 ore/zi 8 ore/zi 

23 Centrul de boli cardiovasculare şi 
transplant 

 

 Laborator Explorări  funcţionale II 
neinvazive (adulţi şi copii) 

8 ore/zi - 

 Laborator Explorări  funcţionale I invazive 
(adulţi şi copii) 

6 ore/3ture 6 ore/3ture 

 Bloc Operator Chirurgie      
Cardiovasculară adulţi şi copii şi transplant  

12/24 12/24 

 
7.  Personalul tehnic, economic şi administrativ : 
T.E.SA. :    7,30 – 15,30 
Muncitori :      7,00 – 15,00 
Spălătorie:      6,00 – 14,00 
Bloc Alimentar:    6,00 – 14,00 = tura I 
      12,00 -  20,00 = tura II 
Agent D.D.D.:   7,00  - 15,00  

    
8. Programul UPU – SMURD va fi stabilit la nivelul acestei structuri, la propunerea asistentei 
şefe şi medicului şef, cu avizul directorului medical şi aprobarea managerului spitalului. 
 
     Art. 52(1)Activitatea medicală integrată, prin cumul, a medicilor şefi de secţie/laborator 
sau serviciu medical care au calitatea şi de cadru didactic, se desfăşoară în cadrul 
programului de la funcţia de conducere. Pentru o normă întreagă, durata timpului de lucru 
este de 7 ore zilnic, în cursul dimineţii, fără a avea obligaţia de gardă în cadrul programului 
de lucru.   
   (2) Medicii şefi de secţie pot fi incluşi în linia de gardă, efectuând gărzi în afara 
normei de bază. În ziua în care continuitatea asistenţei medicale este asigurată de medicul 
şef de secţie, între ora de terminare a programului zilnic al medicilor şi ora de începere a 
activităţii în linia de gardă, eventualele urgenţe care pot să apară se rezolvă de şeful secţiei.   
 

  Art. 53(1) Continuitatea asistenţei medicale se asigură prin serviciul de gardă, fiind 
instituită în unităţile cu paturi pentru continuitatea asistenţei medicale între ora de terminare a 
programului stabilit pentru activitatea curentă a medicilor din cursul dimineţii şi ora de 
începere a programului de dimineaţă din ziua următoare. În zilele de repaus săptămânal, 
zilele de sărbatori legale şi în celelalte zile în care, potrivit reglementărilor legale, nu se 
lucrează, garda începe de dimineaţa şi durează 24 de ore.  
        (2) Linia de gardă în specialitatile paraclinice se organizează între ora de 
terminare a programului medicilor încadraţi în aceste locuri de muncă şi ora de începere a 
programului din ziua următoare.  
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        (3) UPU - SMURD organizează linii de gardă pentru medicina de urgenţă 
între ora de terminare a programului medicilor încadraţi în aceste locuri de muncă şi ora de 
începere a programului din ziua următoare.  

              (4) Asigurarea asistenţei medicale de specialitate în afara programului normal 
de lucru, în specialitatea anatomie patologică, se asigură prin chemarea medicilor de la 
domiciliu.  
                    (5) Continuitatea asistenţei medicale se poate asigura şi prin gardă la 
domiciliu în specialităţile în care unitatea sanitară nu are organizată linie de gardă. Garda la 
domiciliu se organizează, în zilele lucrătoare, între ora de terminare a programului stabilit 
pentru activitatea curentă a medicilor din cursul dimineţii şi ora de începere a programului de 
dimineaţă din ziua următoare. În zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi în 
celelalte zile în care, potrivit reglementărilor legale, nu se lucrează, garda la domiciliu începe 
de dimineaţă şi durează 24 de ore. Medicul care asigură garda la domiciliu în acest interval 
are obligaţia de a răspunde la solicitările primite din partea medicului coordonator de gardă şi 
de a se prezenta la unitatea sanitară într-un interval de maximum 20 de minute. Pe toată 
perioada efectuării gărzii la domiciliu, starea fizică şi psihică a medicului nominalizat trebuie 
să permită acordarea corespunzătoare a serviciilor medicale, în situaţii de urgenţă, conform 
competenţelor profesionale ale acestuia. Programul lunar al gărzilor la domiciliu se 
întocmeşte de directorul medical şi se aprobă de conducerea unităţii sanitare.  
 
            Art. 54(1) Graficele de lucru se întocmesc de asistenta şefă în funcţie de specificul 
secţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi vor fi contrasemnate de medicul şef 
al secţiei.  
   (2) Graficele de lucru se întocmesc în două exemplare şi se transmit în 
perioada 25 - 28 a fiecărei luni directorului medical şi directorului de îngrijiri, spre aprobarea, 
prin intermediu secretariatului unităţii. Graficele aprobate se vor ridica de la secretariatul 
unităţii, un exemplar rămânând pentru arhivare.  
   (3)  Modificarea graficului de lucru este permisă în cazuri de boală sau situaţii 
de urgenţă, argumentate în scris de persoana în cauză, pe baza unei solicitări scrise. 
Responsabilitatea aprobării modificărilor de grafic revine conducerii secţiilor. La sfârşitul lunii, 
se va transmite la Serviciul Resurse Umane graficul modificat, doar pentru persoanele la 
care au intervenit schimbări, împreună cu pontajul secţiei. Argumentarea în scris a 
salariatului se va păstra la nivelul secţiei, într-un dosar special.  

 
  Art. 55(1) Cererile de concediu fără plată, concediu de odihnă şi concediu pentru 

formare profesională ale salariaţilor care ocupă funcţii de conducere vor fi trimise către 
conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş cu cel puţin 3 zile anterior 
perioadei de concediu solicitate. În solicitare va fi nominalizată persoana care va prelua 
atribuţiile celui care ocupă funcţia de conducere, pe durata concediului, şi va fi semnată de 
luare la cunoştinţă de către cel care va prelua respectivele atribuţii.  
    (2) Cererile de concediu de odihnă ale salariaţilor cu funcţii de execuţie vor fi 
transmise şefului ierarhic, care va ţine evidenţa acestora în cadrul structurii conduse. 
                        (3) Cererile de concediu fără plată şi concediu pentru formare profesională ale 
salariaţilor cu funcţii de execuţie vor fi transmise către conducerea Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Tg. Mureş numai cu rezoluţia conducătorului ierarhic superior, cu cel puţin 3 zile 
anterior perioadei de concediu solicitate. Salariaţilor cărora le este aprobat concediu pentru 
formare profesională au obligaţia de a prezenta o copie a diplomei de participare la 
conferinţă sau congres Servicul Resurse Umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la 
obţinerea acesteia. 
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   (4) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa 
salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii. 
   (5) Cererile formulate de angajaţi pentru acordarea de zile libere plătite în 
cazul unor evenimente familiare deosebite, aşa cum sunt prevăzute în contractul colectiv de 
muncă aplicabil, vor fi transmise conducerii unităţii, spre aprobare, însoţite de documente 
justificative.   
                      (6) Cererile de încetare a contractelor individuale de muncă pentru personalul 
de execuţie vor fi trimise către conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş 
numai cu rezoluţia medicului şef de secţie/laborator sau după caz coordonator compartiment.   
                      (7) Biletele de voie în interes personal se acordă pentru maxim 2 ore de către 
şeful ierarhic, dar nu mai mult de 1 învoire în cadrul unei luni calendaristice. Orele consumate 
cu bilet de voie vor fi recuperate ulterior sau diminuează totalul orelor lucrate într-o lună, la 
înţelegere. Evidenţa biletelor de voie se face de cel care le acordă. În foaia colectivă de 
prezenţă, orele de învoire se consemnează cu litera “î”. 

 
Art. 56(1) Programarea concediilor de odihnă se stabileşte anual de către conducerea 

unităţii, prin Serviciul Resurse Umane. 
            (2) În condiţii deosebite, se poate face reprogramerea concediului de odihnă, 

care trebuie aprobată de şeful secţiei/laboratorului/serviciului medical sau conducătorul 
departamentului/serviciului/biroului/compartimentului. 

            (3) Durata concediului de odihnă este de stabilită în baza Codului muncii şi a 
contractul colectiv de muncă aplicabil. 

            (4) Concediul de odihnă se efectuează, de regulă, integral sau se poate 
acorda fracţionat, dacă interesele serviciului o cer, sau la solicitarea salariaţilor, dacă nu este 
afectată desfăşurarea nomală a activităţii, cu condiţia ca una din fracţiuni să fie de cel puţin 
10 zile lucrătoare. 
            (5) Plecarea în concediu de odihnă, concedii pentru studii sau concedii fără 
plată se va efectua numai după obţinerea aprobării şeful ierarhic.  

  
Art. 57(1) Schimbarea programului de lucru se face numai cu acordul conducerii unităţii 

sanitare. 
           (2) Salariaţii care fac naveta sau cei cu probleme personale deosebite, pot opta, 

la cerere şi cu aprobarea conducerii instituţiei, pentru program de lucru diferit de cel 
prezentat. 
 

CAPITOLUL X   
ABATERILE DISCIPLINARE, SANCŢIUNILE DISCIPLINARE ŞI PROCEDURA 

DISCIPLINARĂ 
 
Art. 58(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, 

potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi, ori de câte ori constată că aceştia au 
săvârşit o abatere disciplinară.  

            (2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-
o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încalcat 
normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de 
muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 
 

Art. 59(1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul, în cazul în care 
salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară, sunt cele stabilite prin art. 248 din Legea nr. 
53/2006 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
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                   1.   avertismentul scris  
         2. retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei 

în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 
         3.  reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10 %; 
         4. reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de 

conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 
        5. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  

     
                       (2) Amenzile disciplinare sunt interzise.  
      (3) Pentru aceeaşi abatere disciplinară, se poate aplica numai o singură 

sancţiune.  

            (4) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu 
gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere urmatoarele:  
a) împrejurarile în care fapta a fost savârşită;  
b) gradul de vinovăţie a salariatului;  
c) consecinţele abaterii disciplinare;  
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;  
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.  
                    
 Art. 60 Sunt considerate abateri disciplinare încălcările cu vinovăţie a obligaţiilor de 
serviciu, inclusiv a normelor de comportare, constând în următoarele: 

1) nerespectarea regulamentului intern; 
2) întârzierea la programul de lucru; 
3) părăsirea locului de muncă fără bilet de voie, semnat de către şeful direct; 
4) plecarea în concediu de odihnă, concedii pentru studii sau concedii fără 

plată, înainte de a fi aprobată de şeful ierarhic ; 
5) întârzierea la întoarcea din concediilor de odihnă, studiu şi fără plată; 
6) nerespectarea programului de lucru stabilit de angajator; 
7) nesemnarea condicii de prezenţă la sosire, înainte de începerea 

programului de lucru şi/sau la plecare, după terminarea acestuia; 
8) neutilizarea integrală şi cu maximă eficienţă a timpul de muncă pentru 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 
9) părăsirea locului de muncă înaintea programului aprobat sau înainte de 

sosirea schimbului, acolo unde se lucrează în ture; 
10)  neanunţarea şefului ierarhic superior în caz de neprezentare a schimbului; 
11)  introducerea băuturilor alcoolice de către salariaţi, în timpul programului de 

lucru, în spaţiile aflate în proprietatea unităţii, sau consumarea acestora de către personalul 
care îşi desfăşoară activitatea pe teren; 

12)  conducerea autovehiculelor unităţii, sub influenţa băuturilor alcoolice; 
13)  introducerea de armament, muniţii, substanţe toxice, stupefiante, 

explozive, instrumente care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea 
personalului propriu şi a pacienţilor, ori patrimoniul unităţii; 

14)  intrarea în spaţiile aflate în proprietatea sau administrarea unităţii în stare 
de ebrietate, şi/sau sub influenţa substanţelor halucinogene sau stupefiente; 

15)  fumatul în unitatea sanitară; 
16)  manifestarea unei atitudini neloiale faţă de unitatea sanitară; 
17)  neînştiinţarea conducerii instituţiei sanitare despre defecţiuni ori dificultăţi 

în exploatarea şi întreţinerea aparaturii medicale, maşinilor, utilajelor, instalaţiilor; 



 

 

24 

18)  nerealizarea, neglijenţa şi superficialitatea repetată în realizarea                         
atribuţiilor şi a sarcinilor de serviciu; 

19)  refuzul de a purta echipamentul de muncă şi/sau echipamentul de 
protecţie; 

20)  efectuarea de curse neautorizate cu maşinile care aparţin unităţii; 
21)  neanunţarea unităţii în termen de 1 zi că este bolnav, cu prezentarea 

certificatului medical conform legii; 
22)  folosirea fără autorizarea conducerii a aparaturii, obiectelor sau        

documentelor spitalului în interes personal; 
23)  efectuarea de lucrări în interes personal şi care nu au legătură cu 

activitatea profesională, în timpul programului de lucru; 
24)  neinformarea în timp util a conducătorului ierarhic superior în cazul 

lipsurilor sau sustragerilor de obiecte aparţinând spitalului, constatate de către angajat; 
25)  încălcarea regulilor de protecţia muncii, sănătate şi securitate în muncă ; 
26)  deteriorarea din culpă a echipamentului individual de protecţie şi/sau de 

muncă; 
27)  absenţe nemotivate 3 zile consecutive de la locul de muncă şi 

neprezentarea la somaţia unităţii în vederea clarificării situaţiei de personal, sau 6 zile 
fragmentate în ultimele 12 luni. Constituie absenţă nemotivată lipsa la programul de lucru 
fără aprobarea şefului direct ; 

28)  nerespectarea tehnologiilor de lucru, a prescripţiilor de calitate şi a 
procedurilor de lucru, a instrucţinilor, normelor, normativelor, protocoalelor aplicabile la 
nivelul unităţii sau impuse de lege; 

29)  sustragerea, complicitatea la aceasta, sau înlesnirea în orice mod a 
sustragerii unor bunuri materiale aparţinând unităţii sau personalului lucrător; 

30)  nerespectarea şi refuzul nejustificat de a duce la îndeplinire cerinţele şi 
dispoziţiile primite de la persoanele autorizate să dea dispoziţii; 

31)  bruscarea, atacarea sau vătămarea corporală provocate colegilor                 
sau şefilor ierarhici superiori; 

32)  folosirea în interes personal sau pentru alţii a datelor, informaţiilor, actelor 
sau proiectelor care se referă la activitatea curentă a unităţii; 

33)  introducerea şi/sau comercializarea în incinta spitalului a unor produse 
provenind de la societăţi comerciale sau persoane fizice, altele decât cele aflate în relaţii 
contractuale cu spitalul; 

34)  utilizarea de documente false la angajare ; 
35)  nerespectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale angajaţilor 

şi/sau pacienţilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; 
36)  distrugerea bunurilor aparţinând instituţiei; 
37)  falsificarea unui act generator de drepturi, inclusiv evidenţa sau efectuarea 

incorectă a prezenţei; 
38)  refuzul salariatului de a se supune examenului medical periodic; 
39)  nerespectarea atribuţiilor din fişa postului; 
40)  orice abatere legată de activitatea desfăşurată, dintre cele prevăzute în fişa 

postului, de natură să aducă un prejudiciu unităţii; 
41)  rănirea, lovirea, bruscarea, ameninţarea unui angajat, pacient sau 

aparţinător; 
42)  nerespectarea regulilor privind relaţia cu mass-media menţionate la art. 40-

44 din prezentul regulament; 
43)  nerespectarea regulilor de acces şi circulaţie în unitate, nepurtarea 

ecusonului în timpul serviciului; 
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44) nemenţinerea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă; 
45) nerespectarea deontologiei profesionale; 
46) nerespectarea drepturilor pacienţilor;  
47) discriminare unei persoane de către altă persoană la locul de muncă, 

având ca scop crearea unei atmosfere de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 
persoana afectată, precum şi de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce 
priveşte promovarea profesională, remuneraţia, accesul la formare şi perfecţionare 
profesională; 

48)  discriminare directă sau indirectă prin acte şi fapte de excludere, 
deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe criterii de sex, orientare sexuală, 
caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune 
politică, origine socială, handicap, apartenenţă sau activitate sindicală, care au ca scop sau 
ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoşterii, folosinţei sau exercitării 
drepturilor prevăzute în legislaţia muncii; 

49)  hărţuirea sexuală a unei persoane de către altă persoană la locul de 
muncă orice comportament definit ca fiind hărţuire sexuală, având ca scop  de a crea la locul 
de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana 
afectată, precum şi  de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte 
promovarea profesională, remuneraţia, accesul la formare şi perfecţionare profesională; 

50)  solicitarea unui test de maternitate pentru selecţia candidatelor la angajare;  
51)  nerespectarea secretului profesional în derularea contractului individual de 

muncă şi, implicit, în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 
 
          Art. 61(1) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială,  se 
stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta. 

            (2) Nicio măsură sancţionatorie nu va putea fi dispusă decât după efectuarea 
cercetării disciplinare prealabile, salariatul fiind convocat potrivit prevederilor legale. 

            (3) Pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură   cu 
munca lor, salariaţii răspund patrimonial în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 
contractuale, cu respectarea prevederilor Codului Muncii aplicabile în materie. 

 
Art. 62(1) Aplicarea sancţiunilor disciplinare se face de către managerul unităţii, pe 

baza sesizării întocmite de şeful compartimentului/secţiei/laboratorului/serviciului 
medical/departamentului sau orice altă persoană. 

            (2) Actul de sesizare privind comunicarea către conducerea spitalului a faptei 
care se consideră abatere disciplinară trebuie să cuprindă următoarele elemente: numele şi 
prenumele persoanei semnatare a sesizarii precum şi calitatea acesteia, numele şi 
prenumele salariatului care a săvârşit fapta considerată abatere disciplinară, descrierea 
faptei (acţiune sau inacţiune) considerată abatere disciplinară, împrejurările în care a fost 
săvârşită abaterea disciplinară, consecinţele abaterii disciplinare şi numele celor prezenţi sau 
care trebuiau să fie prezenţi la săvârşirea faptei sau a celor care au cunoştinţă despre 
aceasta. 

           (3) Sesizarea scrisă va fi înregistrată la registratura unităţii, data de înregistrare 
a sesizării scrise reprezintând data luării la cunoştinţă de către angajator a  săvârşirii abaterii 
disciplinare; 
                      (4) Managerul spitalului va împuternici în scris comisia pentru cercetarea 
disciplinară prealabilă, din care va face parte în calitate de observator reprezentantul 
sindicatului. Comisia îşi va putea începe efectiv activitatea, răspunzând pentru actele 
efectuate, doar de la momentul comunicării deciziei de numire. 
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     (5) Decizia de cercetare disciplinară prealabilă trebuie să descrie acţiunea şi 
inacţiunea cercetată, data producerii acesteia, prevederile avute în 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. 
      (6) 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. Convocarea salariatului se va face cu 5 zile calendaristice anterior 
realizării cercetării prealabile disciplinare;   

  (7) 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. 

            (8) După prima audiere comisia de cercetare prealabilă comunică concluziile 
celor audiaţi. 

  (9) 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, inclusiv martori. 

(10) După primirea Notei explicative, comisia de cercetare disciplinară 
prealabilă dă curs apărărilor salariatului, formulate în scris sau exprimate oral în faţa 
comisiei. După cercetarea apărărilor salariatului, comisia disciplinară propune sau nu o 
sancţiune disciplinară. 

 
Art. 63(1)Neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă 

dreptul angajatorului să dispună sancţionarea fără efectuarea cercetării disciplinare 
prealabile. 

            (2) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze 
şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze 
cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie 
asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

            (3) În timpul cercetării disciplinare prealabile orice compartiment din structura 
angajatorului este obligat să pună la dispoziţia persoanei împuternicite să efectueze 
cercetarea toate actele şi documentele necesare în vederea desfăşurării şi finalizării 
corespunzătoare a procedurii. 

            (4) După chestionarea persoanelor implicate în faptele descrise în sesizarea 
scrisă, se va întocmi un proces-verbal în care se vor menţiona etapele parcurse şi concluziile 
cercetării. 

 
Art. 64(1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă 

în formă scrisă, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă 
despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii 
abaterii. 

           (2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:  
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;  
b) precizarea prevederilor din statutul de personal specific profesiei, regulamentul intern, 
contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost 
încalcate de salariat;  



 

 

27 

c) motivele pentru care au fost înlaturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), din 
Codul Muncii, nu a fost efectuată cercetarea;  
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;  
e)  termenul în care sancţiunea poate fi contestată;  
f)  instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.  

   (3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile 
calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 

   (4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, 
în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată 
de acesta. 

 
Art. 65 Împotriva sancţiunilor disciplinare aplicate salariaţilor se pot face contestaţii în 

termen de 30 de zile de la comunicare la instanţele judecătoreşti competente. 
 

 
CAPITOLUL XI  

PROCEDURĂ PREALABILĂ DE EVALUARE A SALARIATULUI LA CONCEDIEREA 

PENTRU NECORESPUNDERE PROFESIONALĂ 

Art. 66(1) Salariatul poate fi concediat atât pentru motive prevăzute în Codul Muncii, 
cât şi în situaţia în care nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. 

   (2) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesională, 
cu respectarea procedurii de cercetare prealabilă, care include şi evaluarea prealabilă a 
acestuia. 

 (3) Cercetarea salariatului pentru necorespundere profesională se face de 
către o comisie numită prin decizie de către angajator. Din comisie va face parte şi un 
reprezentant al sindicatului, al cărui membru este salariatul în cauză, desemnat de către 
organizaţia sindicală. 

            (4) Comisia va convoca salariatul şi îi va comunica acestuia în scris, cu cel 
puţin 5 zile înainte:  

a) data, ora exactă şi locul întrunirii comisiei;  
b) modalitatea în care se va desfăşura examinarea. 
            (5) Examinarea va avea ca obiect activităţile prevăzute în fişa postului 

salariatului în cauză. 
            (6) În cazul introducerii de noi tehnologii/metodologii/norme etc., examinarea 

salariatului se va referi la acestea numai în măsura în care salariatul în cauză a făcut obiectul 
formării profesionale în respectiva materie. 

            (7) Necorespunderea profesională poate fi susţinută de comisie prin dovezi de 
îndeplinire necorespunzătoare a sarcinilor profesionale, prin examinare teoretică, practică şi 
alte probe. 

            (8) În cazul în care salariatul îşi pierde aptitudinile profesionale din motive 
medicale, angajatorul îi va asigura, în limitele disponibile, un alt loc de muncă. În situaţia în 
care nu dispune de astfel de posibilităţi, se va apela la agenţia teritorială pentru ocuparea 
forţei de muncă, în vederea soluţionării. 

            (9) În cazul în care, în urma examinării, salariatul este considerat 
necorespunzător profesional de către comisie, acesta are dreptul de a contesta hotărârea 
comisiei în termen de 2 zile lucrătoare de la comunicare. 



 

 

28 

           (10) Angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă 
vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de 
muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. 

           (11) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante 
potrivit alin. (10), acesta are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a 
forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale 
şi/sau, după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii. 

           (12) Dacă salariatul nu a formulat contestaţia în termenul prevăzut la alineatul 
(9), sau dacă după formularea contestaţiei şi reexaminarea hotărârii comisiei de către o altă 
comisie numită prin decizie, aceasta este menţinută, precum şi dacă angajatorul nu dispune 
de locuri de muncă vacante, angajatorul poate emite şi comunica decizia de desfacere a 
contractului individual de muncă al salariatului pentru motive de necorespundere 
profesională, în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. 

         (13) Decizia de desfacere a contractului individual de muncă astfel emisă, va 
conţine rezultatul cercetării prealabile a salariatului în cauză . 

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

 
 

CAPITOLUL XII 
PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE 

ALE SALARIAŢILOR 
 
Art. 67(1) Orice salariat care are de  formulat o cerere sau reclamaţie se va adresa în 

scris conducerii unităţii, care va soluţiona cererea sau reclamaţia în termen de cel mult 30 
zile calendaristice de la data înregistrării cererii sau reclamaţiei la registratura  unităţii, 
salariatului comunicându-i-se în scris modul de soluţionare a cererii sau reclamaţiei. 

           (2) În cazul în care cererea sau reclamaţia necesită verificări prealabile, 
managerul spitalului poate delega soluţionarea cererii unei alte persoane sau unei comisii, 
situaţie în care termenul de soluţionare va fi prelungit cu 5  zile calendaristice.     Persoana 
sau comisia numită întocmeşte un referat cu constatări, concluzii şi propuneri şi îl supune 
aprobării managerului spitalului. 

 (3) Cererile şi/sau eventualele reclamaţii ale salariaţilor vor putea face obiectul 
unor audienţe la conducerea unităţii. În situaţia când, datorită obligaţiilor profesionale, 
salariatul este pus în imposibilitatea de a participa la audienţă în ziua şi în intervalul orar 
stabilit, aceasta va fi reprogramată. Soluţia este similară şi pentru cazul în care conducerea 
unităţii este pusă în situaţia de a nu putea respecta din motive obiective programul de 
audienţă. 
   (4) Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă. În cazul 
în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp două sau mai multe petiţii cu 
acelaşi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns. 
Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau care 
priveşte aceeaşi problemă, acestea se clasează, făcându-se menţiune că s-a verificat şi i s-a 
dat deja un răspuns petiţionarului. 
  (5) În cazul reclamaţiilor şi sesizărilor privind hărţuirea sexuală, se va aplica 
procedura prevăzută la art. 15 din prezentul regulament intern. 

  (6) Salariaţii şi angajatorul au obligaţia să soluţioneze conflictele de muncă prin 
bună înţelegere sau prin procedurile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare. Procedura de 
soluţionare a conflictelor de muncă este reglementată de Legea dialogului social nr. 62/2011. 
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În situaţiile în care apar divergenţe în legătură cu executarea prevederilor contractului 
colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, spitalul şi sindicatele vor încerca soluţionarea 
acestora mai întâi în comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor 
rămase în divergenţă se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramură. Condiţiile 
declanşării conflictelor de interese, procedura concilierii, medierii şi arbitrajului conflictelor de 
interese sunt potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  Condiţiile declanşării conflictelor de 
drepturi şi procedura soluţionării acestora sunt potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

 
Art. 68(1) Angajaţii care reclamă sau sesizează cu bună - credinţă încălcări ale legii, a 

deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, 
economicităţii şi transparenţei, beneficiază de protecţie conform principiilor prevăzute de 
Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi 
din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, aceste principii fiind următoarele: 

 principiul legalităţii; 

 principiul supremaţiei interesului public; 

 principiul responsabilităţii; 

 principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele 
care reclamă ori sesizează încălcări ale legii; 

 principiul bunei conduite; 

 principiul bunei - credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în 
unitate care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că 
fapta constituie o încălcare a legii; 

           (2) Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, 
contravenţii sau infracţiuni constituie  avertizare în interes public şi priveşte : 

 infracţiuni de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură 
cu serviciul; 

 încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese; 

 folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 

 încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale; 

 încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările 
nerambursabile; 

 incompetenţa sau neglijenţa în serviciu; 

 evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, 
promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie; 

 emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup 
sau clientelare; 

 administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public;  

 încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei 
administrări şi cel al ocrotirii interesului public. 
(3) Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, 

conform art. 4 lit. h) din  Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile 
publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, poate fi 
făcută: şefului ierarhic, conducătorului unităţii, comisiilor de disciplină, organelor judiciare. 

     (4) Avertizorii beneficiază de protecţie, după cum urmează : 

 de prezumţia de bună-credinţă, până la proba contrară; 

 în situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, 
direct sau indirect, comisia de disciplină va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i 
identitatea; 
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 în litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate 
dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă 
sancţiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună 
credinţă.  

 
                         

CAPITOLUL XIII   
 DISPOZIŢII PRIVIND PROTECŢIA MATERNITĂŢII LA LOCURILE DE MUNCĂ 

                
               Art. 69  Prin prezentul Regulament Intern se adoptă măsuri de protecţie socială 
pentru salariatele gravide şi mame, lăuze sau care alăptează, de cetăţenie română ori a unui 
stat membru al Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, care au raporturi de 
muncă sau raporturi de serviciu cu spitalul, aşa cum sunt definite prin OUG nr. 96/2003 şi 
normele de aplicare aprobate prin HG nr. 537/2004. 
 
           Art. 70(1) Salariatele aflate în una din situaţiile reglementate de OUG nr.           
96/2003 (graviditate, salariata care a născut, salariata care alăptează), au obligaţia de a se 
prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste 
starea.  
                       (2) Neîndeplinirea obligaţiei de anunţare a angajatorului în scris despre starea 
lor, conduce la exonerarea angajatorului de obligaţiile sale prevăzute în OUG nr. 96/2003, cu 
excepţia celor prevăzute la art. 5, 6, 18, 23, 25 din acelaşi act normativ. 
 
         Art. 71 Angajatorul are obligaţia de a adopta măsurile necesare, prin prevenirea 
expunerii salariatelor aflate în una din situaţiile enumerate la articolele de mai sus, la riscuri 
care ar putea afecta sănătatea şi securitatea şi de a nu le constrânge să efectueze o muncă 
dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou născut.  
 
         Art. 72 Angajatorul are obligaţia de a evalua anual toate activităţile susceptibile să 
prezinte un risc specific de expunere la agenţi, procedee şi condiţii de muncă, precum şi 
orice modificare a condiţiilor de muncă – natura, gradul şi durata expunerii salariatelor, în 
scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricăror repercusiuni 
asupra sarcinii şi alăptării. 
 
        Art. 73(1) Evaluarea riscurilor se face de către angajator, cu participarea medicului de 
medicină a muncii, rezultatele fiind consemnate într-un raport. 
                    (2)Angajatorul are obligaţia de a înmâna o copie a raportului reprezentantului 
salariaţilor  în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii lui.  
                    (3) Angajatorul va informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind 
riscurile la care pot fi supuse la locurile de muncă, precum şi a drepturilor lor. 

         (4) Angajatorul va informa medicul de medicina muncii şi inspectoratul teritorial 
de muncă în raza căruia îşi desfăşoară activitatea, în termen de 10 zile de la data la care a 
fost anunţat în scris de către salariată că se află în una din situaţiile menţionate. 
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         Art. 74 Angajatorul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra stării de 
graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia, şi doar 
în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este 
vizibilă. 
 
          Art. 75 Angajatorul este obligat să modifice în mod corespunzător condiţiile sau orarul 
de lucru, sau, în cazul în care nu este posibil, să o repartizeze la un alt loc de muncă fără 
riscuri pentru sănătatea şi securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina 
muncii, în cazul în care salariata se află înt-una din situaţiile menţionate şi desfăşoară la locul 
de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea sa, ori repercusiuni 
asupra sarcinii şi alăptării. 
 
          Art. 76  În cazul în care angajatorul nu poate îndeplinii obligaţia prevăzută de lege, din 
motive obiective şi în mod justificat, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal, 
acordat în condiţiile prevăzute de OUG nr. 96/2003. 
 
          Art. 77(1) Pentru salariatele care îşi desfăşoară activitatea numai în poziţie ortostatică 
sau în poziţia aşezat, angajatorul va modifica locul de muncă respectiv, astfel încât să li se 
asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajări pentru repaus în poziţia şezândă 
sau pentru mişcare.  
                     (2)  Medicul de medicina muncii stabileşte intervalele de timp la care este 
necesară schimbarea poziţiei de lucru, perioadele de activitate, precum şi durata perioadelor 
pentru repaus în poziţia şezândă, sau respectiv pentru mişcare. 
                     (3) Dacă amenajarea condiţiilor de muncă sau a programului de muncă nu este 
din punct de vedere tehnic sau obiectiv posibilă, sau nu poate fi cerută din motive bine 
întemeiate, angajatorul va lua măsurile necesare pentru schimbarea locului de muncă al 
salariatei.    
 
         Art. 78 În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate 
îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul 
la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, 
suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
  
        Art. 79 Angajatorul va acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale, 
în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără 
diminuarea drepturilor salariale.  
 
        Art. 80(1) Angajatorul va acorda salariatelor care alăptează, în cursul programului de 
lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare. În aceaste pauze se include şi timpul 
necesar deplasării dus-întors înspre şi de la locul unde se găseşte copilul.  
                    (2)  La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea 
duratei normale a timpului de lucru cu două ore zilnic. 
                    (3) Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru 
alăptare, se include în timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale, acestea fiind 
suportate integral din fondul de salarii al angajatorului. 
 
         Art. 81(1)  Salariatele aflate în una din situaţiile menţionate anterior nu vor putea fi 
obligate să efectueze muncă de noapte. 
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                    (2) În cazul în care munca de noapte afectează sănătatea acestora, angajatorul 
o va transfera la un loc de muncă de zi, cu menţinerea salariului de bază brut lunar, în baza 
solicitării scrise a salariatei. 
                    (3) Solicitarea angajatei va fi însoţită de un document medical care să 
menţioneze perioada în care sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte. 
                    (4) În cazul în care din motive justificate transferul nu este posibil, salariata va 
beneficia de concediul şi indemnizaţia de risc maternal. 
 
       Art. 82 (1) Salariatele aflate în una din situaţiile menţionate anterior nu pot efectua 
muncă în condiţii cu caracter penibil sau insalubru. 
                     (2) În cazul în care salariata desfăşoară în mod curent muncă cu caracter 
insalubru sau penibil, angajatorul o va transfera la un alt loc de muncă, cu menţinerea 
salariului de bază brut lunar. 

CAPITOLUL XIV   
CRITERIILE ŞI PROCEDURA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A 

SALARIATULUI 
 

 Art. 83 În aplicarea dispoziţiilor art. 40, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii, republicată, la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş, se instituie 
procedura internă de evaluare a activităţii profesionale a salariatului, conţinând obiectivele de 
performanţă individuală şi criteriile de evaluare a realizării obiectivelor de performanţă, cu 
observarea prevederilor legale în materie, ce fac obiectul Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 
1229/2011 – privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 05/08/2011. 

 
1. Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a 

activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare 
stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.  

2. Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în 
raport cu cerinţele postului.  

3. Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale 
individuale.  

4. Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului pentru care 
se face evaluarea.  

5. Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie a anului următor perioadei 
evaluate.  

6. Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale nu se aplică în 
următoarele situaţii:  

a) persoanelor angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea 
perioadei corespunzătoare stagiului de debutant;  

b) angajaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, pentru 
care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activităţii;  

c) angajaţilor promovaţi într-o altă funcţie de execuţie sau într-o funcţie de conducere, 
precum şi celor angajaţi din afara unităţii, pentru care momentul de evaluare se stabileşte de 
conducerea spitalului; 

d) angajaţilor aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, 
pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluării activităţii;  
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e) angajaţilor care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau 
în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unui 
an de la data reluării activităţii.  

7. Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează de către evaluator.  
8. Are calitatea de evaluator: 
a) persoana care conduce sau coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi 

desfăşoară activitatea persoana cu funcţie de execuţie evaluată; 
b)  persoana de conducere ierarhic superioară potrivit structurii organizatorice a unităţii 

sanitare, pentru persoanele de conducere. 
9. Calificativul acordat în baza fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

se aprobă de conducătorul spitalului. 
10. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:  
a) între 1,00 şi 2,00 - nesatisfăcător;  
b) între 2,01 şi 3,50 - satisfăcător;  
c) între 3,51 şi 4,50 - bine;  
d) între 4,51 şi 5,00 - foarte bine.  
11. Notarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale se face cu 

note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu.  
12. Pentru a obţine nota corespunzătoare gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare 

se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de 
performanţă.  

13. Pentru funcţiile de conducere, nota finală a evaluării este media aritmetică a notelor 
obţinute la criteriile de evaluare prevăzute la pct. I şi II din Anexa nr. 2a la OMS nr. 
1229/2011. 

14.Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim. 
15. Contestaţiile în legătură cu evaluarea performanţei profesionale individuale se depun 

în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării la Serviciul Resurse Umane al 
unităţii.  

16. Contestaţiile se analizează de Serviciul Resurse Umane împreună cu şeful ierarhic 
superior celui care a evaluat salariatul şi cu reprezentantul salariaţilor din unitate.  

17. Rezultatul contestaţiilor se comunică în termen de 5 zile de la depunerea acestora. 
18. Criteriile de evaluare a performanţelor individuale sunt următoarele: 
a) pentru funcţiile de execuţie: 

 cunoştinţe şi experienţă profesională; 
 promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa 

postului; 
 calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate; 
 asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 

perseverenţă, obiectivitate, disciplină; 
 intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea 

în normativele de consum; 
 adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate; 
 condiţii de muncă.  
 

b) pentru funcţiile de conducere se vor utiliza, suplimentar şi următoarele criterii de 
evaluare: 

 cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul 
unităţi; 

 capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu 
acestea; 
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 capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii compartimentului; 
 capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual 

şi de bună colaborare cu alte compartimente. 
19. Modelul fişei de evaluare este cel prevăzut de OMS nr. 1229/2011. 

 
          

CAPITOLUL XV   
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 84 Prezentul Regulament Intern a fost elaborat şi aprobat de către conducerea 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş, cu avizul consultativ al reprezentanţilor 
sindicatului. 

 
Art. 85 Regulamentul Intern al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş se 

aduce la cunoştinţa salariaţilor prin afişarea pe site-ul spitalului, precum şi prin prelucrarea lui 
tuturor salariaţilor şi întocmirea procesului-verbal de luare la cunostinţă a conţinutului 
acestuia. 

 
Art. 86 Regulamentul Intern al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş îşi 

produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora, pe bază de 
semnătură. 

 
Art. 87 Prevederile prezentului Regulament Intern pot fi modificate ori de câte ori 

necesităţile legale de organizare, funcţionare şi disciplina muncii în unitate o cer, cu acordul 
reprezentanţilor sindicatului şi al conducerii instituţiei sanitare. 

 
Art. 88(1)Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile 

regulamentului intern, în măsura în care poate face dovada încălcării unui drept al său. 
            (2) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în prezentul regulament este de 

competenţa instantelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data 
comunicarii de către conducerea instituţiei a modului de soluţionare a sesizărior formulate 
potrivit alin. 1.   

 
 Art. 89 Prezentul regulament intern se completează în mod corespunzător cu 

prevederilor actelor normative aplicabile, în vigoare, precum şi a codurilor deontologice ale 

profesiilor medicale. 

          Art. 90 Prezentul regulament intern a fost elaborat şi aprobat în temeiul şi în aplicarea 
următoarelor prevederi legale: 
1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
3. Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate pentru anul 2012; 
4. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
5. HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
6. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor; 
7. OMS nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacienţilor; 
8. OMS nr. 950/2004 privind regulamentul intern al spitalelor; 
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9. OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

10.  HG nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 
muncă;  

11. Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice 
şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

12. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament dintre bărbaţi şi femei, 
republicată; 

13. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul 
de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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