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I. Obiectul regulamentului Art.1  

➢ Regulamentul de Organizare Interna (ROI) a Spitalului Orasenesc Rupea stabileste totalitatea 

raporturilor individuale de munca si aplicarea reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, 

jurisdictia muncii, normele de disciplina a muncii, sanatate si securitate in munca in cadrul 

Spitalului Orasenesc  Rupea.  

➢ De asemenea, stabileste natura raporturilor care se stabilesc intre Spitalul Orasenesc Rupea si:  

pacienti si apartinatorii acestora, colaboratori, furnizori de servicii, etc.  

  

II. Aplicabilitate.   

Art. 2. Prezentul Regulament de Organizare Interna se aplica urmatorilor:  

➢ conducerea Spitalului Orasenesc Rupea  

➢ angajatii Spitalului Orasenesc Rupea  

➢ voluntarilor  

➢ persoanelor care efectueaza stagii de pregatire profesionala in spital  

➢ pacienti/ apartinatori  

➢ vizitatori  

➢ colaboratori ai spitalului (furnizori de produse/ servicii/ lucrari, prestatori de servicii) ➢ mass 

media  

➢ organismele de control ale institutiilor abilitate sa controleze activitatea spitalului  

  

III. Obligatiile Spitalului Orasenesc Rupea   

Art. 3. Obligatiile Spitalului Orasenesc Rupea ca angajator, sunt urmatoarele:  

➢ să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea 

relaţiilor de muncă  

➢ să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de 

muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă  

➢ să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi 

din contractele individuale de muncă  

➢ să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor 

sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea spitalului   

➢ să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor 

susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora  

➢ să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 

contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii  

➢ să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege  

➢ să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului  

➢ să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor  
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➢ sa verifice competențelor certificate ale personalului propriu  

  

IV. Drepturile Spitalului Orasenesc Rupea   

Art. 4. Drepturile Spitalului Orasenesc Rupea ca angajator sunt urmatoarele:  

➢ să stabilească organizarea şi funcţionarea spitalului  

➢ să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii  

➢ să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor  

➢ să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu  

➢ să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 

contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern  

➢ să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării 

acestora  

➢ sa verifice competențelor certificate ale personalului propri  

  

IV.1. Verificarea competențelor certificate ale personalului propriu  

Art. 5. Modalitatile de verificare a competentelor certificate ale personalului propriu, conform Legii 95/ 

2006 privind reforma in domeniul sanitar si a Legii 200/ 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 

calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România:  

➢ verificarea competentelor certificate ale medicilor se realizeaza de catre Colegiul Medicilor din 

Romania  

➢ verifiarea competentelor certificate ale farmacistilor se realizeaza de catre Colegiul Farmacistilor din 

Romania  

➢ verificarea competentelor certificate ale asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor 

medicali se realizeaza de catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor 

Medicali din Romania  

➢ verificarea competentelor certificate ale personalului nemedical se realizeaza de catre autoritatea 

competenta corespunzătoare fiecărei profesii reglementate din România  

➢ la angajare si anual se solicita avizul de exercitare a profesiei eliberat si avizat pe anul in curs de la 

organizatia profesionala corespunzatoare pentru:   

• medici  

• farmacisti  

• asistenti medicali  

• personal de paza si protective propriu (la angajare sau in cazul formarii profesionale)  

  

V. Obligatiile angajatilor   

Art. 6. Obligatiile generale ale angajatilor sunt urmatoarele:  

➢ obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce le revin conform 

fişei postului, respectand limitele de competenta profesionala  

➢ in conditiile in care angajatul spitalului are contract de colaborare cu alta unitate spitaliceasca sau 

medicala sau de alta natura, isi va indeplini intai norma de munca si atributiile fata de Spitalul 

Orasenesc Rupea (efectuarea turelor de munca, a garzilor); contractele de munca incheiate cu alte 

institutii medicale sau nemedicale, de stat sau private nu exonereaza de la indeplinirea normei de 

munca sau a programului de munca in Spitalul Orasenesc Rupea  
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➢ obligaţia de a respecta disciplina muncii  

➢ obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă 

aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă  

➢ obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu  

➢ obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în spital  

➢ obligaţia de a respecta secretul de serviciu  

➢ alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile  

  

  

  

  

V.1. Conditii de exercitare a profesiei  

Art. 7. Modalitatea de exercitare a profesiei la medici  profesia de medic se exercită de 

către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină, persoane 

care pot fi pot fi:  

▪ cetăţeni ai statului roman  

▪ cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei 

Elveţiene  

▪ soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă, aflaţi 

în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora  

▪ membrii de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele aparţinând SEE sau ai 

Confederaţiei Elveţiene  

▪ cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România  

▪ beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de către un stat membru al 

UE, un stat aparţinând SEE sau Confederaţiei Elveţiene  

▪ cetăţeni ai statelor terţe, titulari ai Cărţii Albastre a UE eliberată în România sau de un 

alt stat membru al UE  

 care îndeplinesc următoarele condiţii:  

▪ deţin un titlu oficial de calificare în medicină  

▪ nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute 

de Legea 95/ 2006  

▪ sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic  

▪ sunt membri ai CMR  

▪ medicii cetateni ai unui stat al UE, al SEE sau al Confederatiei Elvetiene, în caz de 

prestare temporară sau ocazională de servicii, trebuie să înştiinţeze Ministerul 

Sănătăţii cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medicale pe 

teritoriul României şi să fie înregistraţi pe această perioadă la CMR  

• profesia de medic se exercită cu titlul profesional corespunzător calificării profesionale 

însuşite respectiv, medic specialist în una dintre specialităţile clinice sau paraclinice 

prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru 

reţeaua de asistenţă medicală si cu corespondenta in structura organizatorica a spitalului  
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• recunoaşterea profesională a titlurilor de calificare de medic specialist dobândite într-un stat 

terţ se face de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu 

respectarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, 

eliberate de un stat terţ, şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii   

• medicii care întrunesc condiţiile prevăzute mai sus exercită profesia pe baza certificatului de 

membru al CMR, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în 

activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv; certificatul de membru devine 

operativ numai după încheierea asigurării de răspundere civilă  

Art. 8. Modalitatea de exercitare a profesiei de farmacist  

• profesia de farmacist se exercită de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de 

calificare în farmacie, după cum urmează:  

▪ cetăţeni ai statului roman  

▪ cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei 

Elveţiene  

▪ soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă, aflaţi 

în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora  



▪  
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membrii de familie ai unui cetăţean al unui sta au UE, al unui stat apartinand SEE sau 

Confederatiei Elvetiene  

▪ cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România  

▪ beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de un sta la UE, un stat 

apartinad SEE sau Confederatiei Elvetiene  

• titlurile oficiale de calificare în profesia de farmacist, obţinute în afara României, a statelor 

membre ale UE, a statelor aparţinând SEE sau a Confederaţiei Elveţiene, se echivalează 

potrivit legii  

• conditii de exercitare a profesiei de farmacist:  

▪ deţinerea unui titlu oficial de calificare în farmacie, prevăzut de lege  

▪ farmacistul nu se găseste în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau 

incompatibilitate prevăzute de Legea 95/ 2006  

▪ persoanele sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de 

farmacist  

▪ persoanele sunt membri ai CF  

• farmaciştii care întrunesc condiţiile prevăzute mai sus exercită profesia pe baza certificatului 

de membru al CFR, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în 

activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv  

certificatul de membru devine operativ numai după încheierea asigurării de răspundere civilă 

pentru greşeli în activitatea profesională  

Art. 9. Modalitatea de exercitare a profesiei de asistent medical  

• profesia de asistent medical generalist, profesia de moaşă şi profesia de asistent medical se 

exercită de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de 

asistent medical generalist, în profesia de moaşă şi, respectiv, de asistent medical, care pot fi:  

▪ cetăţeni ai statului roman  

▪ cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului  

Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene  

▪ soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă, aflaţi 

în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora  

▪ membrii de familie ai unui cetăţean al unui sta din UE, din SEE sau al Confederatiei 

Elvetiene  

▪ cetăţenii statelor terţe, beneficiari ai statutului de rezident permanent în România  

▪ beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat de un stat al UE, din SEE 

sau al Confederatiei Elvetiene  

• activităţile exercitate cu titlul profesional de asistent medical generalist ca urmare a însuşirii 

competenţelor de bază în cursul formării profesionale de nivel postliceal sau universitar sunt:  

▪ stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate şi furnizarea serviciilor de îngrijiri 

generale de sănătate de natură preventivă, curativă şi de recuperare în baza 

competenţei însuşite de a stabili în mod independent necesarul de îngrijiri de sănătate, 

de a planifica, de a organiza şi de a efectua aceste servicii  

▪ protejarea şi ameliorarea sănătăţii prin administrarea tratamentului conform 

prescripţiilor medicului  



▪  
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▪ elaborarea de programe şi desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru sănătate în 

baza competenţei de a oferi persoanelor, familiilor şi grupurilor de persoane informaţii 

care să le permită un stil de viaţă sănătos şi să se autoîngrijească  

acordarea primului ajutor în baza competenţei de a iniţia în mod independent măsuri 

imediate pentru menţinerea în viaţă şi aplicarea în situaţii de criză sau de catastrofă a 

acestor măsuri  

▪ facilitarea acţiunilor pentru protejarea sănătăţii în grupuri considerate cu risc, precum 

şi organizarea şi furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară pe baza 

competenţelor de a colabora eficient cu alţi factori din sectorul sanitar şi de a oferi în 

mod independent consiliere, indicaţii şi sprijin persoanelor care necesită îngrijire şi 

persoanelor apropiate  

▪ desfăşurarea activităţilor de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate de 

către asistenţii medicali generalişti licentiate  

▪ participarea asistenţilor medicali generalişti abilitaţi ca formatori, la pregătirea 

teoretică şi practică a asistenţilor medicali generalişti în cadrul programelor de 

educaţie continuă în baza competenţei de a asigura o comunicare profesională 

exhaustivă şi de a coopera cu membrii altor profesii din domeniul sănătăţii  

▪ raportarea activităţilor specifice desfăşurate şi analiza independentă a calităţii 

îngrijirilor de sănătate acordate pentru îmbunătăţirea practicii profesionale de 

asistentul medical generalist  

▪ desfăşurarea de activităţi de formare şi pregătire teoretică şi practică în instituţii de 

învăţământ pentru pregătirea viitorilor asistenţi medicali generalişti, precum şi de 

activităţi de pregătire a personalului sanitar auxiliary  

Art. 10. Modalitatea de exercitare a profesiei de moasa  

• profesia de moaşă presupune dreptul de acces şi exercitare a următoarelor activităţi, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare:  

▪ asigurarea unei bune informări şi consilierea în materie de planificare familială  

▪ diagnosticarea sarcinii, apoi supravegherea sarcinii normale, efectuarea examinărilor 

necesare pentru supravegherea evoluţiei sarcinii normale  

▪ prescrierea sau consilierea privind examinările necesare celei mai timpurii 

diagnosticări posibile a sarcinilor cu riscuri  

▪ stabilirea unui program de pregătire a viitorilor părinţi şi consilierea lor în materie de 

igienă şi alimentaţie, asigurarea pregătirii complete pentru naştere  

▪ îngrijirea şi asistarea mamei în timpul travaliului şi monitorizarea stării fetusului in 

utero prin mijloace clinice şi tehnice adecvate  

▪ asistarea naşterii normale inclusiv, la nevoie, efectuarea epiziotomiei şi în cazuri de 

urgenţă practicarea naşterii în prezentaţie pelviană  

▪ recunoaşterea, la mamă sau la copil, a semnelor de anunţare a unor anomalii care 

necesită intervenţia unui medic şi, după caz, asistarea acestuia; luarea măsurilor de 

urgenţă care se impun în absenţa medicului, în special extragerea manuală a placentei, 

urmată eventual de examinarea manuală a uterului  

▪ examinarea şi îngrijirea nou-născutului; luarea tuturor iniţiativelor care se impun în 

caz de nevoie şi practicarea, după caz, a resuscitării immediate  



▪  
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▪ îngrijirea mamei, monitorizarea progreselor mamei în perioada postnatală şi acordarea 

tuturor sfaturilor utile privind creşterea nou-născutului în cele mai bune condiţii  

▪ acordarea îngrijirilor prescrise de medic  

▪ elaborarea rapoartelor scrise necesare  

desfăşurarea de către moaşele licenţiate de activităţi de educaţie în instituţii de 

învăţământ pentru pregătirea viitoarelor moaşe, activităţi de cercetare şi în cadrul 

programelor de educaţie continua  

• activităţile prevăzute mai sus se exercită cu asumarea responsabilităţii asistentului medical 

generalist şi a moaşei privind planificarea, organizarea, evaluarea şi furnizarea serviciilor  

• profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical se exercită de persoanele 

prevăzute mai sus, care îndeplinesc următoarele condiţii:  

▪ sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist, moaşă 

şi, respectiv, asistent medical  

▪ nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute 

de lege  

▪ sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, moaşă şi asistent medical  

▪ sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România  

• asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile 

prevăzute mai sus exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, avizat annual; avizul 

anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în 

activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. Certificatul de membru este însoţit de 

fişa de evidenţă elaborată de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România  

V.2. Criteriile de evaluare a modului în care personalul respectă limita de competență profesională 

Art. 11. Criteriile de evaluarea modului în care personalul respectă limita de competență profesionala sunt 

urmaotarele:  

➢ Exercitarea profesiei in cadrul limitelor de competenta ale profesiei, corespunzator fisei postului  

➢ Exercitarea profesiei in cadrul limitelor de competenta ale specialitatii  

➢ Exercitarea profesiei in cadrul limitelor de competenta ale gradului professional  

V.3. Conditiile in care este permisa depasirea competentelor medicale  

Art. 12. Conditiile in care este permisa depasirea competentelor medicale sunt urmatoarele: ➢ 

numai in interesul pacientului  

➢ in situatii de risc vital pentru pacient  

➢ daca personalul competent nu este prezent si timpul scurs pana la alertarea si sosirea sa ar fi prea lung  

➢ obligativitatea notificarii in FOCG/ FSZ/ alte documente medicale ale pacientului episodul de 

acordare a asistentei medicale cu depasirea competentei, cu justificare, descrierea sitatiei, 

consemnarea proveduriloe aplicate si a tratamentului administrat, precum si asumarea prin semnatura 

si parafa a medicului  

V.4. Situatiile in care este permisa depasirea competentelor medicale  

Art. 13. Situatiile in care este permisa depasirea competentelor medicale sunt urmatoarele: ➢ 

stop cardiorespirator  



▪  
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➢ soc (indiferent de cauza)  

➢ urgente cardiovasculare (infarct miocardic, tulburari de ritm cu frecventa inalta si decompensare 

hemodinaica, urgente hipertensive)  

➢ urgente respiratorii (obstructie respiratorie, insuficienta respiratorie)  

➢ urgente metabolice (hipopotasemie, hiperpotasemia, deshidratarea, hipoglicemie, hiperglicemie) ➢ 

urgente chirurgicale sau obstetricale majore  



➢  
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politraumatisme  

➢ in situatile cu risc vital pentru pacient asistenta de urgenta se acorda de catre medicul care este cel 

mai apropiat de caz, indiferent de specialitate, pana cand este disponibil un medic de specialitate sau 

cu competente adecvate sau cazul se transfera unui spital de rang superior  

  

V.5. Specialitățile și gradul profesional pentru care este permisă depășirea competențelor 

medicale, în limitele protocoalelor de practică:  

Art. 14. Specialitățile și gradul profesional pentru care este permisă depășirea competențelor medicale, 

în limitele protocoalelor de practică sun turmatoarele:  

➢ Spitalul Orasenesc Rupea, ca si spital cu nivel de competenta de categorie IV, asigura continuitatea 

asistentei medicale prin organizarea a doua linii de garda: linie de garda pentru specialitati medicale 

si linie de garda pentru specialitati chirurgicale  

➢ urgentele chirugicale si obstetrical- ginecologice care se prezinta la serviciul de primire a urgentelor, 

sunt asistate de catre medicul de garda de specialitate chirurgicala (chirurgie generala, obstetrica 

ginecologie, urologie, ortopedie), care poate fi specialist sau primar  

➢ urgentele medicale care se prezinta la serviciul de primire a urgentelor (inclusive cele pediatrice), 

sunt asistate de catre medicul de garda de specialitate medicala (medicina interna, boli infectioase, 

pediatrie, cardiologie), care poate fi specialist sau primar  

➢ medicul de garda, chiar daca acorda asistenta de urgenta unui caz in afara specialitatii sale, cunoaste 

protocoalele de diagnostic si tratament elaborate pentru urgentele medicale, la nivelul spitalului si 

aplica respectivele protocoale  

➢ in cazul in care este depasit nivelul de competenta al spitalului (prin lipsa in spital a specialitatii 

corespunzatoare patologiei pacientului sau severitatea cazului) medicul de garda care acorda asistenta 

pacientului organizeaza transferul medicalizat al pacientului la o unitate spitaliceasca adecvata   

  

VI. Drepturile angajatilor   

Art. 15. Drepturile generale ale angajatilor sunt urmatoarele:  

➢ dreptul la salarizare pentru munca depusă  

➢ dreptul la repaus zilnic şi săptămânal  

➢ dreptul la concediu de odihnă annual  

➢ dreptul la egalitate de şanse şi de tratament  

➢ dreptul la demnitate în muncă  

➢ dreptul la securitate şi sănătate în muncă ➢ dreptul la acces la formarea profesională  

➢ dreptul la informare şi consultare  

➢ dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă ➢ 

dreptul la protecţie în caz de concediere  

➢ dreptul la negociere colectivă şi individuală  

➢ dreptul de a participa la acţiuni collective  

➢ dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat  

➢ alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile  
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VII. Programul de lucru 

Art. 16. Date generale  

➢ Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia 

angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual 

de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.  

➢ Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de regula, de 8 

ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.   

➢ În funcţie de specificul activitatii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a 

timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.  

➢ Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 

5 zile, cu două zile de repaus.  

➢ Activitatea prestată peste programul normal de lucru constituie muncă suplimentară şi se recuperează 

potrivit prevederilor legale în vigoare.   

➢ Pentru medici, depăşirea duratei zilnice a timpului de muncă reprezintă activitate prestată în cadrul 

duratei lunare a timpului normal de lucru.  

➢ Graficele lunare de activitate se întocmesc anticipat pentru o lună, pe locuri de muncă, stabilind:  

• numărul de personal pe fiecare tură în raport cu nevoile asistenţei medicale  

• rotaţia pe ture a personalului  

• intervalul legal dintre două zile consecutive de lucru  

➢ Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de şeful de compartiment, se aprobă 

de conducerea unităţii şi se afişează la loc vizibil sau accesibil pentru tot personalul. Modificarea 

graficelor lunare se poate face de către conducerea spitalului, la propunerea şefului de compartiment. 

➢ Personalul din spital, care desfasoara activitate si in tura de nopate, poate fi scutit temporar de a 

presta activitate în tura de noapte atunci când se află în una dintre următoarele situaţii:  

• în caz de graviditate, lehuzie şi pe timpul cât alăptează  

• are program redus pe bază de certificat medical  

• starea de sănătate contravine desfăşurării activităţii în tura a 3-a, dovedită cu certificat 

medical de la medicul de medicina muncii  

• pensionare de invaliditate de gradul III  

➢ Salariatele care alăptează au dreptul, în cadrul programului de lucru, la două pauze pentru alăptare de 

câte o oră fiecare. La cererea salariatelor, pauzele pentru alăptare pot fi înlocuite cu reducerea duratei 

normale a timpului de muncă cu două ore zilnic. Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de 

muncă, acordate pentru alăptare, se includ în timpul de muncă, nu diminuează veniturile salariale şi 

sunt suportate integral din fondul de salarii al spitalului.  

➢ Personalul detaşat, precum şi personalul care lucrează temporar într-un loc de muncă unde se prevede 

un timp de muncă zilnic, mai mic sau mai mare decât acela pe care îl prestează la funcţia sa de bază, 

efectuează, la locul de muncă unde este detaşat sau lucrează temporar, timpul de muncă prevăzut 

pentru acest loc de muncă.   

  

Art. 17. Programul de lucru al Comitetului Director  

➢ Programul de lucru al membrilor comitetului director este de 8 ore/ zi 5 zile/ saptamana, in intervalul 

orar 08:00- 16:00  
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➢ Medicii şi farmaciştii care ocupă funcţii în conducerea spitalului îşi păstrează pe toată perioada 

respectivă postul ocupat prin concurs în sectorul sanitar şi pot să lucreze la postul rezervat până la 

50% din timpul normal de lucru în cadrul normei de bază.  

In cazul in care directorul medical sau managerul participa la programul de garzi al spitalului, 

programul normal de lucru in spital se va incadra in intervalul orar 07:00- 15:00, in caz contrar orarul 

de lucru este in intervalul 08:00- 16:00.  

  

      

  

   Art. 18. Programul de lucru al medicilor si al personalului medical superior  

➢ Timpul normal de muncă aferent contractului individual de muncă de bază al medicilor încadraţi în  

Spitalul Orasenesc Rupea este de 7 ore în medie pe zi, respectiv de 35 de ore în medie pe săptămână. 

Medicii care lucrează în secţiile sau compartimentele cu paturi asigură activitatea în cadrul timpului 

de muncă de 7 ore în medie pe zi, în program continuu. Medicii care lucrează în activitatea de 

radiologie-imagistică medicală au program de 6 ore în medie pe zi. În funcţie de specificul muncii 

prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei 

normale a timpului de muncă de 35, respectiv 30 de ore pe săptămână.   

➢ Medicii angajati ai spitalului participa la organizarea activitatii de garda, in cadrul celor doua linii de 

garda: specialitate medicala si specialitate chirurgicala. In cazul in care nu se poate asigura efectuarea 

garzilor cu personal propriu, se recurge la persoane din afara spitalului, cu care spitalul incheie 

contracte de colaborare in vederea efectuarii garzilor.   

➢ Medicii care se află în una dintre situaţiile nominalizate mai jos, pe timpul cât durează aceste situaţii, 

sunt scutiţi de a fi incluşi în graficul de gărzi:  

• pensionarii de invaliditate gradul III  

• femeile gravide începând cu luna a 6-a, cele care alăptează  

• medicii care au program redus cu o pătrime din durata normală a timpului de lucru, pe bază 

de certificat medical  

• medicii care au recomandarea cabinetului de expertiză medicală a capacităţii de munca  

➢ Medicii aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute mai sus nu vor putea efectua nici gărzi în afara 

programului normal de lucru.   

➢ Efectuarea a două gărzi consecutive de către acelaşi medic este interzisă.   

➢ Orele de gardă se efectuează în afara programului de la norma de bază.   

➢ Orele de gardă constituie vechime în muncă şi în specialitate.   

➢ Este interzis medicilor care sunt de gardă să părăsească unitatea sanitară pe durata serviciului de 

gardă.  

➢ Programul gărzilor se întocmeşte lunar de catre consiliul medical si se aproba de catre conducerea 

spitalului. Schimbarea programului aprobat prin graficul de gardă se poate face numai în situaţii cu 

totul deosebite, la cerere, cu avizul directorului medical si cu aprobarea managerului.  

➢ După activitatea continuă aferentă activităţii curente şi activităţii într-o linie de gardă, medicul 

beneficiază de o perioadă de repaus de 24 de ore. Prevederea de mai sus se aplică şi pentru activitatea 

prestată într-o linie de gardă într-o zi de duminică sau de sărbătoare legală care este urmată de o zi 

normală de lucru. În situaţia în care se acordă ziua liberă prevăzută mai sus, completarea orelor care 

fac parte din norma de bază, de 6 sau 7 ore zilnic, se poate face prin prelungirea activităţii curente 
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aferente altor zile din cursul lunii, având în vedere specialitatea, adresabilitatea şi modul concret de 

organizare a activităţii. Prevederea privind repausul de 24 de ore dupa activitatea de garda nu se 

aplică în situatia in care exista un număr insuficient de medici, pe specialităţi, care ar face imposibilă 

organizarea activităţii în condiţii corespunzătoare, în cursul dimineţii. Prevederea privind repausul de 

24 de ore dupa activitatea de garda nu se aplica medicilor care fac parte din comitetul director al 

spitalului. Modul concret de organizare a activităţii, acordarea perioadei de repaus de 24 de ore,  

precum şi completarea orelor aferente normei legale de muncă se stabilesc de şeful fiecărei structuri 

medicale şi se aprobă de conducerea spitalului.  

➢ Contravizita- in cursul dupa amiezii- se efectueaza de catre linia de garda, dupa un orar afisat pe 

fiecare sectie/ compartiment.  

➢ În cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii din spital au obligaţia de a acorda, în funcţie 

de activitatea curentă a secţiei/compartimentului respective/respectiv sau prin desemnarea, prin 

rotaţie, a unui medic responsabil cu consulturile interdisciplinare, consultaţiile interdisciplinare 

pentru pacienţii internaţi în spital sau prezentaţi în camera de garda. Consultaţiile interdisciplinare se 

acordă la solicitarea  medicului curant, aprobată de medicul şef de secţie/ medicul coordonator al 

compartimentului medical sau, după caz, a directorului medical. Modalitatea nemijlocita si momentul 

consultului se stabilesc, de comun accord intre medicul solicitant al consultului si medicul care va 

efectua consultul, fara a se periclita sanatatea pacientului. Medicii şefi de secţie/ coordonatori de 

compartimente sau, după caz, directorul medical au obligaţia de a coordona şi a controla acordarea 

consultaţiilor interdisciplinare.  

➢ Refuzul medicilor de a respecta programul de lucru, de a acorda consultaţii interdisciplinare şi de a 

respecta graficele de gărzi întocmite lunar şi aprobate de conducerea spitalului, conform contractului 

individual de muncă de la norma de bază şi contractului individual de muncă cu timp parţial, 

constituie abatere disciplinară.  

➢ În cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii cu norma de bază în spital desfăşoară 

activitate în cadrul ambulatoriului integrat al spitalului intr- un interval orar stabilit de comun acord 

intre conducerea spitalului si medicul respectiv, tinandu- se cont de:   

• numarul medicilor cu norma de baza in spital  

• adresabilitatea la cabinetul de ambulator acest program fiind transmis si CASJ Brasov.    

➢ Farmacistul sef are program de 7 ore in medie/ zi  

  

Art. 19. Programul de lucru al personalului sanitar mediu  

➢ Asistenţii medicali incadrati in sectiile/ compartimentele cu paturi, indiferent de nivelul studiilor, 

precum şi personalul sanitar mediu, încadraţi în Spitalul Orasenesc Rupea, au program de 12 ore cu 

repaus de 24 de ore, cu asigurarea continuitatii activitatii. Turele sunt organizate in intervalul orar 

07:00- 19:00 si 19:00- 07:00.  

➢ Asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum şi personalul sanitar mediu care îşi 

desfăşoară activitatea in laboratoare sau compartimente de analize medicale au program de 7 ore 

zilnic in intervalul orar 07:00- 14:00 si 14:00- 21:00.  

➢ Asistenţii medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum şi personalul sanitar mediu, încadraţi la 

radiologie-imagistică medicală, au program de 6 ore zilnic in intervalul orar 08: 00- 14: 00 si 14:00- 

20:00.  

  

Art. 20. Programul de lucru al personalului sanitar auxiliar  
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➢ Personalul sanitar auxiliar- infimierele- din Spitalul Orasenesc Rupea are program de 12/ 24 ore in 

intervalul orar 07:00- 19:00 si 19:00- 07:00, cu asigurarea continuitatii activitatii.  

➢ Personalul sanitar auxiliar- ingrijitoare de curatenie- din Spitalul Orasenesc Rupea are program de 8 

ore/ zi in doua ture (fara tura de noapte)  ore in intervalul orar 06:00- 14:00 si 14:00- 22:00 in timpul 

zilelor lucratoare iar in zilele libere si de sfarsit de saptamana programul este cuprins in intervalul 

orar 07:00- 19:00 intr- o singura tura.  

Personalul sanitar auxiliar care îşi desfăşoară activitatea la laboratoare sau compartimentele de 

analize medicale are program de 7 ore zilnic in intervalul orar 07:00- 14:00 si 14:00- 21:00  

➢ Personalul sanitar auxiliar- infirmiera- care îşi desfăşoară activitatea la laboratorul de radiologie şi  

roentgenterapie are program de 6 ore zilnic în intervalul orar 08: 00- 14: 00 si 14:00- 20:00  

  

Art. 21. Programul de lucru al personalului tehnic administrativ  

➢ Personalul tehnic, economic şi administrativ are program de 8 ore zilnic, 5 zile/ saptamana in 

intervalul orar 08:00- 16:00.  

➢ Personalul de deservire, pază, precum şi muncitorii/ ingrijitorii au program de 12/ 24 ore in intervalul 

orar 07:00- 19:00 si 19:00- 07:00 cu asigurarea continuitatii activitatii.  

➢ Personalul tehnic şi muncitorii care îşi desfăşoară activitatea la medicină legală, în activitatea de 

prosectură şi disecţie au program de 6 ore zilnic.  

➢ Spalatoresele isi desfasoara activitatea timp de 8 ore/ zi, in intervalul orar urmator:  

• zile lucratoare- in doua ture organizate in intervelel orare 07:00- 15:00 si 14:00- 22:00  

• zile libere si de sfarsit de saptamana- o singura tura in intervalul orar 07:00- 11:00  

  

VIII. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile. Reguli referitoare la procedura disciplinară. 

Art. 22.  

➢ Spitalul Orasenesc Rupea, ca institutie angajatoare, 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.  

➢ 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 încălcat normele legale, regulamentul 

intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi 

dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. Art. 23  

Sancţiunile disciplinare, inclusiv  legate de nerespectarea procedurilor și protocoalelor de prevenire și 

limitare a IAAM, pentru  pe care le aplica Spitalul Orasenesc Rupea, ca angajator, prin reprezentant legal, 

în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt urmatoarele:  

• avertismentul scris  

• retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile  

• reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%  

• reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 

1-3 luni cu 5-10%  

• desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă  
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➢ Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i 

se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată 

prin decizie a managerului emisă în formă scrisă.  

➢ Spitalul Orasenesc Rupea nu aplica amenzi disciplinare.  

➢ Pentru aceeaşi abatere disciplinară se aplica numai o singură sancţiune.  

➢ Spitalul Orasenesc Rupea ca institutie angajatoare, prin reprezentant legal, stabileşte sancţiunea 

disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în 

vedere următoarele:  

• împrejurările în care fapta a fost săvârşită  
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gradul de vinovăţie a salariatului 

 consecinţele abaterii disciplinare  

• comportarea generală în serviciu a salariatului  

• eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta  

➢ Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură disciplinara in afara de avertismentul scris, nu poate 

fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.  

➢ În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul este convocat în scris de catre 

comisia de disciplina să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.  

➢ Neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul Spitalului 

Orasenesc Rupea, prin reprezentant legal, să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării 

disciplinare prealabile.  

➢ În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate 

apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei de disciplina toate probele şi motivaţiile pe care le 

consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un 

reprezentant al sindicatului al cărui membru este.  

➢ Spitalul Orasenesc Rupea, prin reprezentant legal,  dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o 

decizie emisă în formă scrisă, în termen de 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 faptei.  

➢ Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:  

• descrierea faptei care constituie abatere disciplinară  

• precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de 

muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat  

• motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea  

• temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică  

• termenul în care sancţiunea poate fi contestată  

• instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată  

➢ Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi 

produce efecte de la data comunicării.  

➢ Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, 

prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.  

➢ Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen 

de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. Art. 24. Procedura disciplinara  

➢ Procedura cercetării disciplinare constă în:  

• audierea persoanei care a formulat sesizarea şi a angajatului a cărui faptă a fost sesizată ca 

abatere disciplinară, a altor persoane care pot oferi informaţii cu privire la soluţionarea 

cazului  

• administrarea probelor propuse de părţi, precum şi, dacă este cazul, a celor solicitate de 

comisia de disciplină  dezbaterea cazului  

➢ Persoana care a formulat sesizarea şi angajatul a cărui faptă a fost sesizată pot participa la cercetarea 

disciplinara personal sau pot fi asistate ori reprezentate de avocaţi sau pot solicita în condiţiile 

prevăzute de lege, efectuarea cercetarii disicplinare in absenta lor, pe baza actelor de la dosar, cu 

excepţia termenelor stabilite pentru audiere.  
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Convocarea membrilor comisiei de disciplină şi a persoanelor care urmează a fi audiate se face prin 

adresă, de către secretarul comisiei de disciplină, la solicitarea preşedintelui acesteia, inaintata 

personal-cu semnătură de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin 

poşta electronică.  

➢ Dovezile de comunicare se depun la dosar.  

➢ Convocarea persoanelor care urmează a fi audiate, pentru prezentarea în faţa comisiei de disciplină se 

face de către preşedintele comisiei de disciplină, prin adresa/ citaţie.  

➢ Citaţia este individuală şi cuprinde următoarele elemente constitutive, sub sancţiunea nulităţii:  

numărul de înregistrare şi data emiterii  

• numele, prenumele, domiciliul sau sediul instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea şi calitatea 

ori funcţia celui citat  

• numărul şi data înregistrării la comisia de disciplină a sesizării aflate pe rolul comisiei de 

disciplină  

• locul, data şi ora organizării şedinţei  

• numele, prenumele şi semnătura preşedintelui comisiei de disciplină  

➢ Comunicarea citaţiei şi a tuturor actelor de procedură se face de către secretarul comisiei de 

disciplină, personal, cu semnătură de primire, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire.   

➢ Dovezile de comunicare se depun la dosar.  

➢ Comunicarea citaţiei şi a tuturor actelor de procedură prin scrisoare recomandată se face la domiciliul 

sau reşedinţa celui citat ori la adresa de corespondenţă. Schimbarea domiciliului uneia dintre părţi în 

timpul cercetării disciplinare trebuie, sub sancţiunea neluării ei în seamă, să fie adusă la cunoştinţă 

comisiei de disciplină.  

➢ Dacă persoana citată refuză să primească citaţia sau să semneze dovada de primire se încheie un 

proces-verbal.  

➢ Citaţia se consideră comunicată părţilor şi în cazul în care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a 

prezentat la oficiul poştal pentru a o ridica, deşi există dovada avizării sale.  

➢ Citaţia, sub sancţiunea nulităţii, va fi comunicată celui citat cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea 

termenului stabilit.  

➢ Prezenţa persoanei citate în faţa comisiei de disciplină, personal sau prin mandatar, acoperă orice 

vicii de procedură.  

➢ Citaţia pentru audierea angajatului a cărui faptă face obiectul sesizării se comunică împreună cu un 

exemplar al sesizării, precum şi cu copii ale înscrisurilor depuse de către persoana care a formulat 

sesizarea, dacă este cazul.  

➢ După primirea citaţiei, a sesizării îndreptate împotriva sa şi a înscrisurilor depuse de persoana care a 

formulat sesizarea, angajatul poate să formuleze o întâmpinare care să cuprindă răspunsul la toate 

capetele de fapt şi de drept ale sesizării, precum şi mijloacele de probă prin care înţelege să se apere.  

➢ Se consideră mijloace de probă, în înţelesul prezentei hotărâri, înscrisurile şi martorii.  

➢ Persoana care a formulat sesizarea şi angajatul a cărui faptă a fost sesizată pot cere în scris ca 

procedura de cercetare disciplinara să se desfăşoare şi în lipsă, pe baza actelor de la dosar, cu 

excepţia termenelor stabilite pentru audiere.  

➢ Audierea  
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• Persoana care a formulat sesizarea se audiază separat de angajatul a cărui faptă a fost sesizată 

ca abatere disciplinară. La solicitarea uneia dintre părţi şi cu acordul celeilalte, audierea se 

poate realiza în prezenţa persoanei care a formulat sesizarea şi a angajatului a cărui faptă a 

fost sesizată.  

Audierea se consemnează într-un proces verbal distinct, care conţine întrebările formulate de 

membrii comisiei de şi răspunsurile persoanei audiate.  

• Procesele-verbale de audiere se semnează pe fiecare pagină de toate persoanele prezente la 

audieri. Adăugările, ştersăturile sau schimbările aduse se semnează în acelaşi mod, sub 

sancţiunea de a nu fi luate în seamă.  

• În timpul audierii persoana care a formulat sesizarea şi angajatul a cărui faptă este cercetată 

au obligaţia de a propune mijloacele de probă pe care le consideră necesare.  

• Dacă persoanele audiate nu vor sau nu pot să semneze, se va menţiona acest lucru în 

procesul-verbal.  

• Refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la audieri se menţionează în procesul-verbal 

şi nu împiedică desfăşurarea cercetării disciplinare.  

• În procesul-verbal se stabileşte în mod obligatoriu termenul până la care mijloacele de probă 

care nu au fost solicitate în timpul audierii vor mai putea fi invocate în faţa comisiei de 

disciplină, dar nu mai târziu de termenul limită la care comisia de disciplină administrează 

probele. Termenul se comunică angajatului a cărui faptă a fost sesizată, precum şi persoanei 

care a formulat sesizarea.  

➢ Administrarea probelor  

• Mijloacele de probă care nu au fost solicitate nu vor mai putea fi invocate în faţa comisiei de 

disciplină.  

• Administrarea probelor presupune analizarea probelor propuse în timpul audierii de către 

persoana care a formulat sesizarea şi de către angajatul a cărui faptă este cercetată, precum şi 

a probelor pe care comisia de disciplină le consideră necesare.  

• Comisia de disciplină are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al persoanei care a 

formulat sesizarea şi al angajatului a cărui faptă a fost sesizată la documentele utilizate în sau 

rezultate din activitatea comisiei de disciplină privind fapta sesizată ca abatere disciplinară.  

• În cazul în care sunt indicii că angajatul a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară 

poate influenţa cercetarea administrativă, comisia de disciplină are obligaţia de a interzice 

accesul acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea.   

• În cazul în care sunt indicii că fapta săvârşită de angajat poate angaja răspunderea civilă, 

contravenţională sau penală, comisia de disciplină are obligaţia de a lua măsurile legale ce se 

impun în vederea sesizării organelor abilitate.  

➢ Dezbaterea cazului  

• Dezbaterea cazului se face de către comisia de disciplină pe baza:  

o proceselor-verbale de şedinţă  

o proceselor-verbale de audiere a persoanei care a formulat sesizarea şi a angajatului a 

cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară  

o probelor administrate  

• Comisia de disciplină propune, în urma dezbaterii cazului:  



➢  
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o aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute in Codul Muncii sau o 

clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârşirea unei abateri disciplinare  

• La individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile angajatului comisia de disciplină ţine 

seama de:  

o cauzele care au determinat săvârşirea abaterii disciplinare o împrejurările în care 

aceasta a fost săvârşită o gradul de vinovăţie  

o gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare  
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o conduita angajatului  

o existenţa unor antecedente disciplinare ale funcţionarului public, care nu au fost 

radiate   

• În situaţia în care, prin aceeaşi sesizare, se semnalează mai multe fapte ca abateri disciplinare 

săvârşite de acelaşi funcţionar public, comisia de disciplină propune, în urma cercetării 

administrative, aplicarea unei singure sancţiuni disciplinare, cu luarea în considerare a tuturor 

abaterilor disciplinare.  

• În cazul în care comisia de disciplină propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, aceasta va 

preciza şi durata acestora şi, după caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale, 

respectiv treapta sau funcţia pe care urmează a se aplică sancţiunea retrogradării.  

➢ Finalizarea procedurii de cercetare disciplinara  

• Procedura de cercetare disciplinara se finalizează:  

o la închiderea dezbaterii cazului  

o în termen de 3 luni de la data încetării raporturilor de serviciu ale angajatului a cărui 

faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară   

o la data decesului funcţionarului public  

• În termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării disciplinare, comisia 

de disciplină întocmeşte un raport cu privire la sesizarea în cauză, care trebuie să conţină 

următoarele elemente:  

o numărul şi data de înregistrare ale sesizării  

o numele complet şi funcţia deţinută de angajatul a cărui faptă a fost sesizată ca abatere 

disciplinară, precum şi compartimentul în care acesta îşi desfăşoară activitatea  

o numele complet şi domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, după caz, locul 

de muncă şi funcţia deţinută de aceasta  

o prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită o 

probele administrate  

o propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propunerea de 

clasare a sesizării  

o motivarea propunerii  

o numele complet şi semnăturile preşedintelui şi ale celorlalţi membri ai comisiei de 

disciplină, precum şi ale secretarului acesteia  

o data întocmirii raportului  

• Propunerea privind sanctiunea disciplinara se formulează pe baza majorităţii de voturi.  

Membrul comisiei care are o altă părere va redacta şi va semna opinia separată, cu 

prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.  

• Raportul comisiei de disciplină se aduce la cunoştinţa persoanei care are competenţa legală de 

aplicare a sancţiunii disciplinare, persoanei care a formulat sesizarea şi angajatului a cărui 

faptă a fost sesizată.  

➢ Aplicarea şi contestarea sancţiunii disciplinare  
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• În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului comisiei de disciplină, 

persoana care are competenţa legală de a aplica sancţiunea disciplinară va emite actul 

administrativ de sancţionare.  

• În cazul în care persoana care are competenţa legală de a aplica sancţiunea disciplinară aplică 

o altă sancţiune decât cea propusă de comisia de disciplină, are obligaţia de a motiva această 

decizie.  

Sub sancţiunea nulităţii absolute, actul administrativ de sancţionare va cuprinde în mod 

obligatoriu:  

o descrierea faptei care constituie abatere disciplinară o temeiul legal în baza căruia se 

aplică sancţiunea disciplinară  

o motivul pentru care a fost aplicată o altă sancţiune decât cea propusă de comisia de 

disciplină  

o termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestat  

o instanţa competentă la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus 

sancţiunea disciplinară  

• La actul administrativ de sancţionare se anexează raportul comisiei de disciplină, sub 

sancţiunea nulităţii absolute.  

• Actul administrativ de sancţionare se comunică în termen de maximum 5 zile calendaristice 

de la emiterea sa:  

o compartimentelor cu atribuţii în domeniul resurselor umane din spitalului 

o comisiei de disciplină care a elaborat şi transmis raportul o angajatului a 

cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară o persoanei care a formulat 

sesizarea  

• Angajatul nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată o poate contesta, în condiţiile legii, 

la instanţa de contencios administrativ competentă.  

• Documentele rezultate din activitatea de cercetare desfăşurată de comisia de disciplină, cu 

excepţia raportului privind propunerea de sancţionare, au caracter confidenţial şi se păstrează 

de secretarul acesteia, în situaţia în care şedinţele comisiei de disciplină nu au avut caracter 

public.  

• Rapoartele privind propunerea de sancţionare se publică de către comisia de disciplină la 

sediul autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia aceasta îşi desfăşoară activitatea, cu 

excepţia datelor cu caracter personal, aşa cum sunt ele definite prin lege.  

• Preşedintele comisiei de disciplină întocmeşte rapoarte de activitate semestriale cu privire la 

activitatea comisiei de disciplină, pe care le înaintează mnagerului spitalului.  

• Managerul spitalului precum şi conducătorii compartimentelor în care îşi desfăşoară 

activitatea angajatul a cărui faptă a fost sesizată au obligaţia de a sprijini activitatea comisiei 

de disciplină în vederea soluţionării cazului.  

• Compartimentul de resurse umane din cadrul spitalului este obligat să transmită preşedintelui 

comisiei de disciplină toate documentele solicitate ca fiind necesare în desfăşurarea 

activităţilor potrivit atribuţiilor comisiilor de disciplină.  
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IX.Reguli concrete privind disciplina muncii în spital  

Art. 25. Regulile concrete privind disciplina muncii in spital sunt urmatoarele:  

➢ fiecare angajat se prezinta la locul de munca conform cu graficul de munca prestabilit. In cazul in 

care intervine o situatie de urgenta care impiedica prezentarea la locul de munca, anunta seful 

ierarhic superior in cel mai scurt timp posibil. In cazul in care un angajat nu se prezinta la locul de 

munca si nu a anuntat intiarzierea/ absenta, seful ierarhic superior ia masuri imediate in vederea 

asigurarii continuitatii activitatii. In aceasta situatie, persoana al carei program de munca s-a terminat 

nu paraseste locul de munca pana la rezolvarea situatiei de urgenta.  

➢ in locurile de munca in care se asigura continuitatea activitatii (sectii/ compartimente cu paturi, 

structura de primire a urgentelor, sector administrativ) persoana al carei program zilnic de munca se 

termina, nu paraseste locul de munca pana cand nu preda (conform procedurii specifice) activitatea 

persoanei al carei program zilnic de munca incepe  

➢ fiecare angajat este obligat sa foloseasca, la accesul in spital, intrarile conform fluxului aprobat, sa 

prezinte- daca i se solicita- legitimatia de serviciu, sa permita- la intrarea sau la iesirea din tura- 

controlul efectuat de catre personalul de paza si solicitat de catre conducerea spitalului ➢ nu se 

permite accesul in spital al angajatilor care:   

• sunt sub influenta alcoolului sau al drogurilor  

• au asupra lor arme  

• au un comportament violent  

➢ angajatilor li se interzice sa poarte discutii telefonice personale, pe perioada orarului de munca, cu 

exceptia situatiilor de urgenta, cand se permite o discutie de pana la 60 secunde  

➢ angajatilor li se interzice activitate pe retelele de socializare in timpul programului normal de lucru 

(cu exceptia situatiei in care activitatea este desfasurata de catre persoane acreditate de catre 

conducere, sa reprezinte spitalul)  

➢ angajatilor li se interzice orice activitate, pe timpul programului normal de lucru, care impiedica 

realizarea atributiilor de serviciu  

➢ servirea mesei pentru fiecare angajat se va efectua in cel mult doua perioade de cate 20 de minute 

(pentru un program de lucru de 12 ore), in acest caz, angajatul asigurandu- se ca un coleg cu care 

lucreaza in tura continua activitatea. Daca, pe perioada servirii mesei de catre angajatul care nu poate 

fi inlocuit de catre un coleg, apare o urgenta, angajatul raspunde imediat urgentei.   

➢ se permite angajatilor sa fumeze, doar in locurile special amenajate, pentru perioade de cel mult 10 

minute, cu conditia ca angajatul sa se asigure ca un coleg continua activitatea la locul de munca in 

acest interval de timp. Este strict interzis fumatul in spatiile inchise din spital.  

➢ angajatilor li se interzice, pe timpul programului normal de lucru in spital, efectuarea de activitati 

care depasesc competentele profesionale  

➢ se permit perioade de odihna fizica pentru angajatii spitalului, in spatiile special destinate acestui 

scop, cu conditia ca pe perioada acestor timpi de odihna activitatea sa fie continuata de catre un coleg 

sau ca persoana care beneficiaza de timpul de odihna sa raspunda prompt urgentelor. Perioadele de 

odihna se organizeaza fara afectarea continuitatii activitatii sau acordarii ingrijirii catre pacienti.  

➢ este interzis angajatilor spitalului sa doarma in timpul activitatii  

➢ se interzice parasirea locului de munca cu lasarea nesupravegheata a pacientilor sau 

proceselor/activitatilor in derulare  

➢ se interzice, primirea, de catre angajati, a vizitelor personale care dureaza mai mult de 10 minute, la 

locul de munca; se interzice permiterea vizitatorior personali in spatii in care poate fi afectata 

sanatatea pacientilor sau securitatea documentelor pacientilor sau documentelor institutionale sau 

securitatea secretelor de serviciu  
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➢ se interzice angajatilor/ voluntarilor/ colaboratorilor/ persoanelor aflate in pregatire, postarea pe 

retelele de socializare, de imagini efectuate in spital   

➢ este interzis angajatilor Spitalului Orasernesc Rupea sa furnizeze date personale despre pacienti si alti 

angajati, date despre activitatea institutiei care nu sunt de natura datelor de interes public:  

• date despre pacient (evolutie, stare, rezultate, prognostic, medicatie) furnizeaza doare medicul 

curant al pacientului si doar pacientului sau persoanelor abilitate de catre acesta sa primeasca 

aceste informatii  

• date despre angajati furnizeaza doar RUNOS sau conducerea spitalului, pe baza unor 

solicitari scrise din partea institutiilor abilitate  

date despre activitatea spitalului, altele decat cele de natura datelor de interes public si chiar 

pe acestea, le furnizeaza doar conducerea spitalului prin informari, comunicate, interventii ale 

purtatorului de cuvant desemnat  

  

X. Date cu caracter personal/ informatii de interes public/ clauza de confidentialitate  

Art. 26. Definitii; date generale  

➢ Prin informatie de interes public se intelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezulta 

din activităţile Spitalului Orasenesc Rupea, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de 

exprimare a informaţiei.  

➢ Spitalul Orasenesc Rupea comunica din oficiu următoarele informaţii de interes public:  

 actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea spitalului:  

▪ act de infiintare spital  

▪ regulament de organizare si functionare (ROF)  

▪ regulament de organizare interna (ROI)  

▪ structura organizatorică  

▪ atribuţiile departamentelor  

• programul de funcţionare  

• programul de audienţe  

• numele şi prenumele persoanelor din conducerea spitalului şi ale funcţionarului 

responsabil cu difuzarea informaţiilor publice  

• coordonatele de contact ale spitalului, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, 

fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet  

• sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil  

• programele şi strategiile proprii: plan strategic/ plan anual de management  

• lista cuprinzând documentele de interes public  

• lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii  

• modalităţile de contestare a deciziei spitalului în situaţia în care persoana se considera 

vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitat Art. 27.   

➢ Accesul la informaţiile de interes public se realizează in modul urmator:  

• prin afişare la sediul spitalului   

• prin afisare pe pagina de internet   

• prin consultarea lor la sediul spitalului  

• prin solicitarea oricarei persoane privind accesul la informatii de interes public Art. 

28.   

➢ Solicitarea informaţiilor de interes public trebuie sa cuprinda următoarele elemente:  
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• autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea  

• informaţia solicitată, astfel încât să permită spitalului identificarea informaţiei de interes 

public  

• numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea 

răspunsului  

➢ Solicitarea se poate face in scris (prin completarea formularului “Solicitare de informatii de 

interes public” care poate fi obtinut de la secretariatul spitalului) sau electronic (prin completarea 

formularului electronic).  

Art. 29.  

➢ Modalitatea de raspuns a spitalului la solicitarea informatiilor de interes public:  

• Spitalul Orasenesc Rupea, prin reprezentant legal, raspunde în scris la solicitarea 

informaţiilor de interes public în termen de 30 zile  

• solicitarea este inaintata de la secretariat sau de la persoana responsabila cu colectarea 

formularelor depuse electronic catre manager, care decide persoanele, compartimentele, 

mecanismele implicate in elaborarea raspunsului  

• refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunica în termen de 30 de 

zile de la primirea petiţiilor.  

• pentru informaţiile solicitate verbal purtatorul de cuvant al spitalului are obligaţia să 

precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi 

poate furniza pe loc informaţiile solicitate. In cazul în care informaţiile solicitate nu sunt 

disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, 

urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute mai sus.  

• informaţiile de interes public solicitate verbal se comunica în cadrul unui program minim- 

programul de audiente,  stabilit de conducerea spitalului, care va fi afişat la sediul 

spitalului şi care se desfăsoara în mod obligatoriu în timpul funcţionării spitalului.   

• informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor 

fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.  

• in cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele 

deţinute de spital, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii 

 dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele 

aflate în posesia spitalului, aceasta solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie, răspunsul fiind 

trimis în termenele prevăzute mai sus Art. 30.   

➢ Prin date de interes personal (informatii cu caracter personal) se intelege orice informaţii privind o 

persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă 

este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element 

de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator 

online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, 

genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.  

➢ Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se intelege orice operaţiune sau set de operaţiuni 

efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu 

sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 

structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea 

prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 

restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.  
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➢ Legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal se realizeaza prin indeplinirea de catre Spitalul 

Orasenesc Rupea (fata de persoana vizata) a cel putin unuia din urmatoarele criterii:  

• persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice  

• prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte 

sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract  

• prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine 

spitalului  

• prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei 

persoane fizice  
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• prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public  

➢ Prelucrarea datelor cu caracter personal, in Spitalul Orasenesc Rupea, date care dezvăluie originea 

rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau 

apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea 

unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau 

orientarea sexuală ale unei persoane fizice se efectueaza doar daca:  

• persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter 

personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice  

• prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi al exercitării unor drepturi 

specifice ale spitalului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forţei de muncă şi al 

securităţii sociale şi protecţiei sociale  

• prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale 

unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau 

juridică de a-şi da consimţământul  

• prelucrarea este necesară din motive de interes public major  

• prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de 

evaluarea capacităţii de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de 

furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de 

gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau de asistenţă sociala  

• prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, cum 

ar fi protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau 

asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a 

medicamentelor sau a dispozitivelor medicale  

• prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare 

ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice  

➢ Prelucrarea datelor cu caracter personal in Spitalul Orasenesc Rupea se efectueaza conform unei 

proceduri specifice.  

Art. 31. Tipul de date pe care le poate transmite personalul angajat (in functie de categoria profesionala), 

inclusiv telefonic:  

(1) Personalul sanitar auxiliar (ingrijitori de curatenie, muncitori, infirmiere, ingrijitoare de 

curatenie, spalatorese):  

➢ poate transmite colegilor de serviciu, date referitoare la predarea locului de munca, in vederea 

asigurarii continuitatii activitatii si proceselor in derulare  

➢ poate transmite personalului ierarhic superior orice informatii legate de locul de munca, verbal sau in 

scris, spontan sau la cererea acestora  

➢ ofera date/ informatii referitoare la locul de munca organelor de cercetare abilitate cu investigarea 

diferitelor evenimente sau echipelor de control ale institutiilor abilitate sa efectueze actiuni de control 

in spital  

➢ nu este abilitat sa ofere informatii persoanelor externe sau diverselor institutii cu privire la: pacienti, 

personal/ voluntari/ colaborarori, activitatea spitalului  

➢ nu este abilitat sa exprime punctul de vedere al conducerii spitalului pe retele de socializare sau in 

media  
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(2) Personalul sanitar mediu (asistenti medicali, farmacisti)  

➢ poate transmite colegilor de serviciu sau persoanelor din subordine, date referitoare la predarea 

locului de munca sau poate comunica sarcini de serviciu, in vederea asigurarii continuitatii activitatii 

si proceselor in derulare  

➢ poate transmite personalului ierarhic superior orice informatii legate de locul de munca, verbal sau in 

scris, spontan sau la cererea acestora  

➢ ofera date/ informatii referitoare la locul de munca organelor de cercetare abilitate cu investigarea 

diferitelor evenimente sau echipelor de control ale institutiilor abilitate sa efectueze actiuni de control 

in spital  

➢ ofera informatii pacientilor in legatura cu datele din Planul de ingrijire (consiliere privind igiena, 

alimentatia, informatii privind ingrijirile acordate)  

➢ nu este abilitat sa ofere pacientilor sau apartinatorilor date/ informatii despre diagnostic, prognostic, 

tratament, efecte adverse ale medicatiei sau procedurilor aplicate  

➢ nu este abilitat sa ofere informatii persoanelor externe sau diverselor institutii cu privire la: pacienti, 

personal/ voluntari/ colaborarori, activitatea spitalului  

➢ nu este abilitat sa exprime punctul de vedere al conducerii spitalului pe retele de socializare sau in 

media  

  

(3) Personalul medical superior (medici, farmacisti)  

➢ poate transmite colegilor de serviciu sau persoanelor din subordine, date referitoare la predarea 

locului de munca sau poate comunica sarcini de serviciu, in vederea asigurarii continuitatii activitatii 

si proceselor in derulare  

➢ poate transmite personalului ierarhic superior orice informatii legate de locul de munca, verbal sau in 

scris, spontan sau la cererea acestora  

➢ ofera date/ informatii referitoare la locul de munca organelor de cercetare abilitate cu investigarea 

diferitelor evenimente sau echipelor de control ale institutiilor abilitate sa efectueze actiuni de control 

in spital  

➢ ofera toate informatiile catre pacientii pe care ii au in ingijire sau carora le acorda a doua opinie 

medicala sau consult interclinic, precum si apartinatorilor acestora (indicati in mod expres de catre 

pacient in scris), privind rezultatele explorarilor paraclinice, diagnosticul, prognosticul, tratamentul 

prescris, efectele adverse ale medicatiei sau procedurilor aplicate, evolutie sub tratament, necesarul 

de ingrijire  

➢ ofera informatii despre pacientii pe care ii au in ingrijire echipelor interdisciplinare de diagnostic si 

tratament, medicilor de familie, institutiilor medicale in care pacientul se prezinta la un moment dat 

pentru servicii medicale  

➢ nu este abilitat sa ofere informatii persoanelor externe sau diverselor institutii cu privire la: pacienti, 

personal/ voluntari/ colaborarori, activitatea spitalului  

➢ nu este abilitat sa exprime punctul de vedere al conducerii spitalului pe retele de socializare sau in 

media  

  

(4) Personalul TESA:   
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➢ poate transmite colegilor de serviciu sau persoanelor din subordine, date referitoare la predarea 

locului de munca sau poate comunica sarcini de serviciu, in vederea asigurarii continuitatii activitatii 

si proceselor in derulare  

➢ fiecare functionar transmite, cu acordul si avizarea managerului, informatii (rapoarte, prelucrari 

statistice) corespunzatoare domeniului propriu de activitate, institutiilor carora spitalul le este 

subordonat sau cu care se afla in relatie de colaborare, precum si furnizorilor de produse sau servicii  

➢ poate transmite personalului ierarhic superior orice informatii legate de locul de munca, verbal sau in 

scris, spontan sau la cererea acestora  

➢ ofera date/ informatii referitoare la locul de munca organelor de cercetare abilitate cu investigarea 

diferitelor evenimente sau echipelor de control ale institutiilor abilitate sa efectueze actiuni de control 

in spital  

➢ nu este abilitat sa ofere informatii persoanelor externe sau diverselor institutii cu privire la: pacienti, 

personal/ voluntari/ colaborarori, activitatea spitalului  

➢ nu este abilitat sa exprime punctul de vedere al conducerii spitalului pe retele de socializare sau in 

media  

  

(5) Purtatorul de cuvant al spitalului  

➢ este abilitat sa ofere informatii catre organismele de presa despre orice subiect privitor la pacienti, 

personal/ voluntari/ colaborarori, activitatea spitalului, cu respectarea confidentialitatii datelor cu 

caracter personal, dupa o prealabila consultare cu conducerea spitalului, in vederea formularii 

punctului de vedere al institutiei  

  

(6) Conducerea spitalului   

➢ transmite, in interiorul Comitetului Director, orice informatii legate de activitatea spitalului  

(activitate clinica sau administrativa/ financiara, de organizare, planificare, conducere, control, etc)   

➢ transmite personalului din subordine directive si planuri privind organizarea muncii, in vederea 

asigurarii continuitatii activitatii si proceselor in derulare  

➢ ofera orice date/ informatii referitoare la activitatea spitalului, organelor de cercetare abilitate cu 

investigarea diferitelor evenimente sau echipelor de control ale institutiilor abilitate sa efectueze 

actiuni de control in spital sau instituiilor carora spitalul le este subordonat sau cu care colaboreaza   

➢ este abilitata sa ofere informatii persoanelor externe sau diverselor institutii cu privire la: pacienti, 

personal/ voluntari/ colaborarori, activitatea spitalului cu respectarea confedentialitatii datelor cu 

character personalprecum si informatii de interes public  

➢ este abilitata sa formuleze puncte de vedere referitoare la orice eveniment sau activitate din spital, pe 

care o poate transmite prin intermediul unui reprezentant al sau sau prin intermediul purtatorului de 

cuvant  

  

Art. 32. Transmiterea datelor medicale despre pacienti se face in modul umator:  

➢ catre pacient:  

• pe perioada internarii pacientul este in permanenta informat despre rezultatele investigatiilor, 

tratamente propuse, evolutie, etc  

• la externare, pacientul primeste un rezumat al tuturor informatiilor legate de episodul de 

acordare a serviciilor medicale (date referitoare la diagnostic, evolutie, prognostic, tratament 

pe perioada acordarii serviciilor medicale, rezultate ale investigatiilor paraclinice) ➢ 

medicului de familie al pacientului:  
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• prin intermediul pacientului, date despre episodul de acordare a serviciilor medicale sunt 

transmite medicului de familie prin Scrisoarea Medicala inmanata pacientului la externare  

➢ apartinatorilor in conditiile in care pacientul exprima clar acest lucru prin completarea formularului 

„Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale”. Acest formular poate fi 

printat din aplicatia informatica utilizata in spital.   

➢ altor institutii medicale in care pacientul va beneficia de servicii medicale, iar acordarea acelor 

servicii medicale este conditionata de informatiile primate de la Spitalul Orasenesc Rupea; in acest 

caz informatiile sunt transmise fie prin intermediul pacientului (care primeste la externare Biletul de 

iesire din spital/ Scrisoarea medicala care contin toate informatiile despre episodul de boala), fie prin 

intermediul personalului ambulantei (daca pacientul este transferat cu ambulanta) sau prin 

intermediul apartinatorilor/ reprezentantilor legali, in conditiile legii. Rezultatele trebuie transmise 

prin adrese de mail oficiale ale spitalului (si nu prin intermediul adreselor de mail personale ale 

personalului medical) sau in scris, prin posta, prin intermediul inscrisurilor oficiale  

 catre Directia de Sanatate Publica o 

raportari statistice  

o raportari  ale unor boli transmisibile  

o in cazul efectuarii unor anchete epidemiologice: datele se transmit telefonic sau prin 

intermediul formularelor speciale de raportare si supraveghere sau al prelucrarilor 

statistice  

• catre Casa de asigurari de sanatate prin intermediul raportarilor statistice specifice  

• catre Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, criptat, in vederea 

calcularii indicatorilor de activitate la nivel national  

• catre institutiile abilitate sa cerceteze evenimente, la cererea acestora, adresata conducerii 

spitalului   

  

Art. 33. Clauza de confidentialitate  

➢ Clauza de confidenţialitate este parte componenta a contractului individual de munca pentru fiecare 

angajat al spitalului, prin care părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi 

după încetarea acestuia, angajatul să nu transmită date sau informaţii de care a luat cunoştinţă în 

timpul executării contractului, decat în condiţiile stabilite în prezentul regulament de organizare 

interna.   

➢ Clauza de confidentialitate are efecte atat pe durata derulariii contractului individual de munca cat si 

dupa incetarea acestuia.   

➢ Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părţi atrage obligarea partii în culpă la plata de 

daune-interese.  

Art. 33.1.Condiții de acces la informații/date, prelucrarea și protecția acestora, pentru fiecare 

categorie profesională în parte  

Categorii 

profesionale  
Tip informații la care 

au acces  

Mod acces  Scopul accesului  Modalitate de 

protejare  
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Consiliul de  

Administratie  

Comitet  

Director  

Date cu caracter 

personal ale 

pacientilor, 

angajatilor și 

colaboratorilor 

cuprinse în 

documente de suport 

hirtie și în format  

Acces la 

documentele pe 

format hirtie: 

acces nelimitat  

  

Acees la sistemul 

informatic : 

acces nelimitat la  

Rapoarte, sinteze 

transmise 

consiliului de 

administratie, 

autoritatilor 

externe  

Documente pe 

format hirtie : 

se păstrează în 

dulapuri inchise  

  

Sistemul 

informational:  

accesul se  

 

 electronic  

Informații privind 

salarizarea, evaluarea, 

instruirea personalului 

în documente de  

suport hirtie și în 

format electronic  

Informații privind  

situații financiara  în 

documente de suport 

hirtie și în format 

electronic  

cerere  

  

 realizeaza pe baza 

de user / parola 

sistemul este 

protejat prin 

program antivirus  

cu licenta  

  

Director  

Medical,  

Medicii 

Colaboratori 

medicali – 

medici 

Consiliul  

Medical 

Consiliul de 

etica  

Date cu caracter 

personal ale  

pacientilor cuprinse în 

documente de suport 

hirtie și în format 

electronic  

Acces la 

documentele pe 

format hirtie: 

acces limitat la 

tipul de informații  

definit   

(medicale)  

  

Acees la sistemul 

informatic : acces 

limitat la tipul de 

informații  

definit   

(medicale)  

Rapoarte, sinteze 

transmise 

comitetului 

director, 

consiliului 

medical, comisiei  

de etica   

  

Documente pe 

format hirtie : se 

păstrează în 

dulapuri inchise  

  

Sistemul 

informational:  

accesul se 

realizeaza pe baza 

de user / parola 

sistemul este 

protejat prin 

program antivirus  

cu licenta  
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Asistente 

medicale, 

infirmiere  

Date cu caracter 

personal ale  

pacientilor cuprinse în 

documente de suport 

hirtie și în format 

electronic  

Acces la 

documentele pe 

format hirtie: 

acces limitat la 

tipul de informații  

definit  

(ingrijiri  

medicale)  

  

Acees la sistemul 

informatic : acces 

limitat la tipul de 

informații  

definit  

(ingrijiri  

medicale)  

Introduce date, 

raportare la  

solicitarea 

medicului  

  

Documente pe 

format hirtie : se 

păstrează în 

dulapuri inchise  

  

Sistemul 

informational:  

accesul se 

realizeaza pe baza 

de user / parola 

sistemul este 

protejat prin 

program antivirus 

cu licenta  

Registrator 

medical  

Date cu caracter 

personal ale  

Acces la 

documentele pe  

Introduce date, 

raportare la  

Documente pe 

format hirtie :  

 

 pacientilor cuprinse în 

documente de suport 

hirtie și în format 

electronic  

format hirtie: 

acces limitat la 

tipul de informații  

definit   

(medicale)  

  

Acees la sistemul 

informatic : acces 

limitat la tipul de 

informații  

definit   

(medicale)  

solicitarea 

medicului  
se păstrează în 

dulapuri inchise  

  

Sistemul 

informational:  

accesul se 

realizeaza pe baza 

de user / parola 

sistemul este 

protejat prin 

program antivirus 

cu licenta  
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Financiar  

Contabilitate  

Date cu caracter 

personal ale 

pacientilor, 

angajatilor și 

colaboratorilor 

cuprinse în 

documente de suport 

hirtie și în format 

electronic  

Informații privind  

situații financiara  în 

documente de suport 

hirtie și în format 

electronic  

Acces la 

documentele pe 

format hirtie: 

acces limitat la 

tipul de informații  

definit  

(financiar 

contabile, ale 

personalului  

propriu)  

  

Acees la sistemul 

informatic : acces 

limitat la tipul de 

informații  

definit  

(financiar 

contabile, ale 

personalului 

propriu)  

Introducere, 

raportare, sinteza 

financiar 

contabila 

salarizare resurse 

umane  

  

  

  

Documente pe 

format hirtie : se 

păstrează în 

dulapuri inchise  

  

Sistemul 

informational:  

accesul se 

realizeaza pe baza 

de user / parola 

sistemul este 

protejat prin 

program antivirus 

cu licenta  

Resurse  

Umane  

Date cu caracter 

personal ale 

pacientilor,  

angajatilor cuprinse în 

documente de suport 

hirtie și în format 

electronic  

Informații privind 

salarizarea, evaluarea, 

instruirea personalului 

în documente de  

suport hirtie și în 

format electronic  

Acces la 

documentele pe 

format hirtie: 

acces limitat la 

tipul de informații 

definit   

( ale personalului 

propriu)  

  

Acees la sistemul 

informatic : acces 

limitat la tipul de 

informații  

Introducere, 

raportare, sinteza  

salarizare 

resurse umane  

  

  

  

Documente pe 

format hirtie : se 

păstrează în 

dulapuri inchise  

  

Sistemul 

informational:  

accesul se 

realizeaza pe baza 

de user / parola  

 

  definit   

( ale personalului 

propriu)  

 sistemul este 

protejat prin 

program antivirus 

cu licenta  
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Responsabil 

IT  

Date cu caracter 

personal ale 

pacientilor, 

angajatilor și 

colaboratorilor  

cuprinse în 

documente de suport 

hirtie și în format 

electronic  

  

Acces la toate 

informațiile pe 

format hirtie, 

electronic  

  

Raportari 

solicitate de 

directorul general, 

directorul 

medical, autorizați 

externe  

  

Documente pe 

format hirtie : se 

păstrează în 

dulapuri inchise  

  

Sistemul 

informational:  

accesul se 

realizeaza pe baza 

de user / parola 

sistemul este 

protejat prin 

program antivirus 

cu licenta  

Achizitii, 

aprovizion, 

administrativ  

Informații privind 

furnizorii de produse 

și servicii și privind 

infrastructura în 

documente de suport 

hirtie și în format 

electronic  

  

Informații se 

suport hirtie, 

informatic despre  

furnizori, 

infrastructura  

Rapoarte, sinteze, 

planuri aferente 

aprovizionarii, 

receptiei, 

gestiunii, 

infrastructurii  

  

  

Documente pe 

format hirtie : se 

păstrează în 

dulapuri inchise  

  

Sistemul 

informational:  

accesul se 

realizeaza pe baza 

de user / parola 

sistemul este 

protejat prin 

program antivirus 

cu licenta  

Structura de 

Management 

al calitatii .  

Control intern 

managerial  

Date cu caracter 

personal ale 

pacientilor, 

angajatilor și 

colaboratorilor, 

financiar contabile 

cuprinse în 

documente de suport 

hirtie și în format 

electronic  

Acces doar cu 

aprobarea 

directorului 

general la anumite 

informatii  

Raportarii privind  

managementul  

calitatii  

Documente pe 

format hirtie : se 

păstrează în 

dulapuri inchise  

  

Sistemul 

informational:  

accesul se 

realizeaza pe baza 

de user / parola  
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    sistemul este 

protejat prin 

program antivirus 

cu licenta  

Colaboratori 

externi 

administrativi  

Informații în funcție 

de tipul colaborarii  

Acces doar cu 

aprobarea 

directorului 

general la anumite 

informatii  

Rapoarte de 

testare  

Documente pe 

format hirtie : se 

păstrează în 

dulapuri inchise  

  

Sistemul 

informational:  

accesul se 

realizeaza pe baza 

de user / parola 

sistemul este 

protejat prin 

program antivirus  

cu licenta Clauze 

de 

confidentialite în 

contracte  

  

XI.Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul spitalului  

Art. 34. Obligatiile generale ale Spitalului Orasenesc Rupea  

➢ În cadrul responsabilităţilor sale, Spitalul Orasenesc Rupea are obligaţia sa ia măsurile necesare 

pentru:  

• asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor  

• prevenirea riscurilor profesionale  

• informarea şi instruirea lucrătorilor  

• asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în 

munca Art. 35.   

➢ Spitalul Orasenesc Rupea are obligaţia sa implementeze măsurile prevăzute mai sus pe baza 

următoarelor principii generale de prevenire:  

• evitarea riscurilor  

• evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate  

• combaterea riscurilor la sursa  

• adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, 

alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea 

reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora 

asupra sănătăţii  

• adaptarea la progresul tehnic  

• înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin 

periculos  
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• dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea 

muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă  

• adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă fata de măsurile de protecţie 

individuală  

• furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor Art. 36.   

➢ Tinând seama de natura activităţilor specifice, Spitalul Orasenesc Rupea are obligaţia:  

• sa evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea 

echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea 

locurilor de muncă  

• ulterior evaluării prevăzute mai sus şi dacă este necesar, adopta măsurile de prevenire, 

precum şi metodele de lucru aplicate pentru ca să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi 

al protecţiei sănătăţii lucrătorilor  

• sa ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în 

munca, atunci când îi încredinţează sarcini  

• să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu 

lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi 

sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de 

muncă  

• sa ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie 

permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au insusit instrucţiunile adecvate Art. 37.   

➢ In ceea ce priveste primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent, 

Spitalul Orasenesc Rupea are următoarele obligaţii:  

• sa ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea 

lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor si ţinând seama de alte persoane prezente  

• sa informeze, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol grav şi iminent despre 

riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate ori care trebuie să fie 

luate pentru protecţia lor  

• sa ia măsuri şi sa furnizeze instrucţiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea sa oprească lucrul 

şi/sau sa părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zona sigura, în caz de 

pericol grav şi iminent  

• sa nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situaţia în care încă exista un pericol grav şi  

iminent, în afară cazurilor excepţionale şi pentru motive justificate Art. 

38.   

➢ Alte obligaţii ale Spitalului Orasenesc Rupea in domeniul sanatatii si securitatii in munca:  

• sa realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în 

munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice  

• sa decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului 

de protecţie care trebuie utilizat  

• sa ţină evidenta accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 

3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, 

precum şi a accidentelor de muncă  

• sa elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale,  
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rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi  

  

Art. 39.   
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În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în munca şi pentru prevenirea accidentelor 

de muncă şi a bolilor profesionale, Spitalul Orasenesc Rupea are următoarele obligaţii:  

• sa adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de 

muncă, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme prevederilor 

legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în munca, prin a căror aplicare să fie 

eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de imbolnavire profesională a lucrătorilor  

• sa întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, 

organizatorice şi de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice 

corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii  

• să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca, 

înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale  

• sa stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, corespunzător funcţiilor exercitate  

• sa elaboreze instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de 

securitate şi sănătate în munca, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de 

muncă aflate în responsabilitatea lor  

• să asigure şi sa controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor 

prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în munca  

• sa ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum 

ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în munca  

• să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în munca, asupra riscurilor la care 

aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie 

necesare  sa ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de 

legislaţia specifica  

• sa angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testarii 

psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează sa o execute şi să 

asigure controlul medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior 

angajării  

• sa ţină evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific  

• să asigure funcţionarea permanenta şi corecta a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a 

aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a 

substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice  

• să prezinte documentele şi sa dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul 

controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor  

• să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control 

şi al cercetării evenimentelor  

• sa desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea 

controlului sau la cercetarea evenimentelor  

• sa nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în 

afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa 

accidentaţilor şi a altor personae  
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• să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor  să 

asigure echipamente individuale de protective  

• sa acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al 

pierderii calităţilor de protective  

• sa asigure materiale igienico-sanitare lucratorilor  

  

XI.2. Obligatiile angajatilor.  Art. 

40.   

➢ Fiecare lucrator trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, 

precum şi cu instrucţiunile primite din partea Spitalului Orasenesc Rupea, astfel încât sa nu expuna la 

pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care 

pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.  

➢ În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor de mai sus, lucrătorii au următoarele obligaţii:  

• sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de 

transport şi alte mijloace  

• sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, sa îl 

înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare  

• sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, 

instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispositive  

• sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă 

despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor, precum şi orice deficienţa a sistemelor de protective  

• sa aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoana  

• sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a 

face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi 

inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor  

• sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a 

permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi 

fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate  

• să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

munca şi măsurile de aplicare a acestora  

• sa dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari  

  

 XII.  Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de  

încălcare a demnităţii Art. 

41.   

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

angajator. ➢  Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, 

orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, 

opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori 

activitate sindicală, este interzisă in Spitalul Orasenesc Rupea.  
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➢ Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, 

întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute de mai sus, care au ca scop sau ca efect 

neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute 

în legislaţia muncii.  

Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât 

cele prevăzute mai sus, dar care produc efectele unei discriminări directe.  

  

 XIII.  Formarea profesionala  

Art. 42.   

➢ Spitalul Orasenesc Rupea desfăşoara activitatea de educaţie medicala şi cercetare (EMC) pentru 

medici, asistenţi medicali şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt suportate de personalul 

beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri, în condiţiile alocărilor bugetare.   

➢ Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionale. Concediile 

pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.   

➢ Concediile fără plată pentru formare profesionala se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada 

formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. Spitalul Orasenesc Rupea poate 

respinge solicitarea salariatului dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii.  

➢ Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată spitalului cu cel 

puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului 

deformare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare 

profesională. Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi 

fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de 

învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior.  

➢ În cazul în care Spitalul Orasenesc Rupea nu isi respecta obligaţia de a asigura, pe cheltuiala sa, 

participarea unui salariat la formare profesională, în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul 

la un concediu pentru formare profesionala, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de 

până la 80 de ore intr- o perioada stabilta de comun acord intre angajat si spital. Cererea de concediu 

plătit pentru formare profesională va fi înaintată spitalului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea 

acestuia (trebuind să se precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi 

durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesionala.  

  

XIV. Soluţionarea cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor Art. 

43.   

➢ cererile/ reclamatiile angajatilor spitalului pot fi depuse fie in boxa speciala pentru cereri/ reclamatii 

fie, direct la secretariatul spitalului  

➢ indiferent de locul depunerii cererii/ reclamatiei, in momentul depunerii la secretariat sau in 

momentul constatarii prezentei in boxa speciala, se aloca un numar de inregistrare din registrul unic, 

pentru identificarea documentului  

➢ cererea este transmisa managerului care stabileste calea de investigare, organismul care cerceteaza 

situatia/ plangerea, modalitatea de rezolvare a cererii  

➢ in cazul in care se constata o situatie de urgenta, managerul poate dispune rezolvarea in regim de 

urgenta a solicitarii/ plangerii  

➢ raspunsul la plangere/ solicitare este transmis angajatului de catre conducerea spitalului, nu mai 

tarziu de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea in registrul unic, cu confirmarea primirii  
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➢ daca, in momentul analizei initiale, se apreciaza ca solutionarea sau formularea unui raspuns final ar 

putea dura mai mult de 30 de zile, se informeaza angajatul de acest lucru, utilizand datele de contact 

din solicitare/ plangere  

➢ daca, in formularea solicitarii/ plangerii, angajtul nu ofera date de contact unde poate fi trimis 

raspunsul, conducerea poate inainta personal rezultatul, angajatului petent, cu confirmarea primirii  
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in cazul in care formularea/ transmiterea raspunsului la solicitare/ plangere are implicatii financiare, 

acestea sunt suportate de catre petent. Petentul nu este facut raspunzator de implicatiile financiare ale 

rezolvarii unui caz pentru care nu este raspunzator.  

➢ nu se iau in considerare, de catre conducerea spitalului, acele reclamatii/ plangeri efectuate si pentru 

care nu se poate aduce dovada faptei  

➢ in cazul in care reclamatia implica cercetare disciplinara sau de orice alta natura, spitalul poate 

solicita asistenta sau participare juridica sau din partea organismelor profesionale   

  

XV. Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor Art. 

44.   

➢ Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu cerinţele 

postului.  

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

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

evaluarea.  

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

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

• persoanelor angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei 

corespunzătoare stagiului de debutant. Noul angajat este informat cu privire la 

responsabilitățile, drepturile asociate postului, procedurile și protocoalele utilizate în 

desfășurara activității sale si indrumat/ monitorizat in perioada de proba de catre un 

indrumator stabilit de manager, fiind evaluat la sfarstiul acesteia si ulterior la finalul perioadei 

de debutant.  

• angajaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, pentru care 

evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activităţii  

• 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 

fiecărei instituţii publice  

• 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  

• angajaţilor care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în 

concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluării se stabileşte de 

conducerea fiecărei instituţii publice  

➢ Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează de către evaluator.  

➢ Are calitatea de evaluator:  

• persoana care conduce sau coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară 

activitatea persoana cu funcţie de execuţie evaluate  

• persoana de conducere ierarhic superioară potrivit structurii organizatorice a unităţii sanitare 

publice, pentru persoanele de conducere  

➢ Calificativul acordat în baza fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aprobă de 

conducătorul instituţiei publice.  

➢ Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:  

• între 1,00 şi 2,00 – nesatisfăcător  
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• între 2,01 şi 3,50 – satisfăcător  

• între 3,51 şi 4,50 – bine  

• între 4,51 şi 5,00 - foarte bine  

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.  

➢ 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.  

➢ Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.  

➢ Contestaţiile în legătură cu evaluarea performanţei profesionale individuale se depun în termen de 5 

zile de la comunicarea rezultatului evaluării la compartimentul de resurse umane.  

➢ Contestaţiile se analizează de conducătorul ierarhic imediat superior, împreună cu liderul sindicatului 

reprezentativ sau, după caz, cu reprezentantul salariaţilor, din spital.  

➢ Rezultatul contestaţiilor se comunică în termen de 5 zile de la depunerea acestora.  

➢ Personalul cu nivel “satisfacator “ sau “nesatisfacator” al evaluarii anuale este programat anul 

urmator la o forma de pregatire specifica domeniului in care a fost evaluat cu deficit  

➢ Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru funcţiile de execuţie sunt 

urmatoarele:  

• 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  

➢ Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza, suplimentar, şi următoarele criterii de evaluare:  

cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii  

• capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea  

• 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  

➢ Evaluarea persoanelor cu functii de conducere in Spitalul Orasenesc Rupea, se efectueaza in modul 

urmator:  

• pe baza indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la contractul de management- pentru 

manager  

• pe baza indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la contractul de administrare- pentru 

membrii comitetului director si sefii de sectii/ compartimente/ laboratoare/ servicii medicale  

  

XVI. Obligatiile pacientilor Spitalului Orasenesc Rupea   

Art. 45. Obligatiile pacientilor Spitalului Orasenesc Rupea sunt urmatoarele:  

➢ sa se prezinte in vederea beneficierii de servicii medicale programabile, la momentul programarii, 

avand asupra lor documentele necesare identificarii, internarii, stabilirii starii de asigurat, etc  
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➢ sa urmeze regulile de triaj al urgentelor in cazul in care se prezinta la camera de garda  

➢ sa completeze formulare de angajament de plata in cazul in care, la prezentarea in spital, nu fac 

dovada detinerii documentelor de asigurat  sau documentelor care permit validarea serviciilor 

medicale  

➢ sa puna la dispozitia personalului medical orice date/ documente/ informatii care permit formularea 

diagnosticului si a planului de management al cazului   

sa foloseasca, drept acces in spital, numai intrari deschise, semnalizate  

➢ sa nu forteze intrarea usilor care sunt inchise, sa nu forteze intrarea in spatiile in care accesul nu este 

permis in afara orelor de vizita  

➢ sa nu forteze intrarea in spatiile in care este semnalizat accesul interzis (fie prin pictograme fie prin 

text scris)  

➢ sa nu ridice tonul pe perioada sederii in spital  

➢ sa nu agreseze alti pacienti sau personalul spitalului  

➢ sa respecte orarul de stingere al luminii in sectii/ compartimente  

➢ sa nu distruga bunuri ale spitalului sau ale altor persoane din spital  

➢ sa nu paraseasca incinta spitalului fara a solicita/ anunta personalul medical din sectie/ compartiment  

➢ sa nu paraseasca spitalul si sa nu se deplaseze in afara spitalului in imbracaminte de spital  

➢ sa nu consume alcool in incinta spitalului  

➢ sa nu fumeze in afara spatiilor special destinate acestui scop  

➢ sa respecte schema de investigatii si tratamente recomandata de catre medicul curant iar, in cazul in 

care nu sunt de acord cu investigatiile si tratamentul recomandate, sa- si asume acest lucru in scris, 

prin completarea formularelor specifice  

➢ sa respecte regimul alimentar prescris de catre medic. Spitalul Orasenesc Rupea nu incurajeaza dar 

nu interzice consumul de alimente aduse de catre apartinatori/ vizitatori, cu conditia ca alimentele 

aduse din afara sa respecte regimul prescris. Spitalul Orasenesc Rupea, prin personalul medical isi 

rezerva dreptul de a retine de la consum si returna la domiciliu alimentele aduse din afara care nu 

respecta regimul alimentar prescris de medic  

➢ sa depoziteze alimentele aduse din afara doar in frigiderul destinat alimentelor aduse din afara, in 

recipiente sau pungi de plastic pe care se inscriptioneaza numele pacientului (cu marker pus la 

dispozitie de catre personalul sectiei).  

➢ sa nu depoziteze in frigiderul pentru alimente aduse din afara alimente alterate sau mai vechi de 48 

de ore. Spitalul Orasenesc Rupea prin personalul de curatenie, isi rezerva dreptul de a arunca 

alimentele alterate din frigiderul pentru alimente aduse din afara.  

➢ sa nu depoziteze alimente in noptiera; Spitalul Orasenesc Rupea isi rezerva dreptul, prin intermediul 

personalului cu atributii in acest sens, sa indeparteze alimentele aflate in noptiera bolnavilor  

(mutandu- le in frigider pe cele nealterate si aruncandu- le pe cele alterate)  

➢ sa nu consume alte medicamente decat cele din schema de tratament stabilita de catre medicul curant, 

fara a cere permisiunea sau acordul personalului medical sau fara a informa personalul medical de 

acest lucru  

➢ sa se comporte cu ceilalti pacienti si personalul medical in limitele bunei cuviinte, cu respect  

➢ sa nu tulbure in nici un fel linistea in spatiul in care este cazat  

➢ sa nu- si insuseasca bunuri ale spitalului sau ale altor pacienti/ persoane din spital  

➢ sa sesizeze neregulile observate sau sa- si adreseze plangerile fie in scris fie verbal   

➢ sa respecte programul de vizite de pe sectie/ compartiment  

➢ sa completeze formularul de externare la cerere, daca solicita externarea inaintea momentului 

programat de catre medicul curant  
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➢ sa se supuna controlului organelor de politie in cazul unor evenimente   

➢ sa paraseasca spatiile in care sunt cazati la indicatia personalului din sectie/ compartiment, in caz de 

urgente, respectand schema de evacuare   

➢ sa respecte indicatiile personalului angajat al spitalului sau al salvatorilor, in situatii de urgente  

➢ sa utilizeze baile, WC- urile cu pastraea regulilor de igiena  

➢ sa pastreze curatenia spatiilor in care sunt cazati  

se depoziteze deseurile in containere speciale, conform destinatiei specifice acestora  

➢ sa folosesca mijloacele ajutatoare la deplasare atunci cand sunt recomandate si puse la dispozitie de 

catre reprezentantii spitalului  

➢ sa- se efectueze zilnic igiena coporala sau sa permita efectuarea acesteia de catre personalul cu 

atributii in acest sens  

➢ sa poarte imbracamintea/ incaltamintea pusa la dispozitie de catre spital atunci cand aceasta este 

impusa. Spitalul Orasenesc Rupea nu incurajeaza dar permite purtarea lenjeriei de spital personale, 

cu conditia ca aceasta sa indeplineasca normele de igiena. Spitalul Orasenesc Rupea, prin intermediul 

asistentilor medicali isi rezerva dreptul de a interzice purtarea lenjeriei care nu respecta normele de 

igiena si de a dispune schimbarea acesteia  

➢ sa nu introduca in sectia/ compartimentul cu paturi decat obiecte de stricta necesitate personala, 

premise  

➢ sa lase imbracamintea de strada la garderoba   

➢ sa permita spalarea imbracamintii de strada atunci cand personalul care preia imbaracamintea 

constata ca este improprie depozitarii in garderoba  

➢ sa lase obiectele de valoare in seiful din garderoba si sa nu aiba asupra lor obiecte pretioase sau bani, 

in sectiile/ compartimentele cu paturi  

➢ sa sesizeze conducerii spitalului orice incalcari ale drepturilor lor ca si pacienti sau a drepturilor 

umane de catre personalul medical sau de catre alte persoane  

  

XVII. Drepturile pacientilor/ Obligatiile Spitalului Orasenesc Rupea in domeniul respectarii 

drepturilor pacientului/ Implicarea pacientului in procesul de invatamant medical  

Art. 46. Drepturile pacientilor  

(1) Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în 

conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.  

(2) Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană si de a i se acorda servicii medicale fără nici 

o discriminare bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă 

naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau 

responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală  

(3) Dreptul pacientului la informaţia medicală:  pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la 

serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza  

• pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de 

servicii de sănătate  

• pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le 

respecte pe durata spitalizării  

• pacientul 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  
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• pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile 

prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă  

• 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, in acest caz completeaza formularul “Acordul pacientului privind comunicarea 

datelor medicale personale”, formular care se printeaza din aplicatia informatica, se  
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comleteaza si se ataseaza FOCG/ FSZ sau altor documente doveditoare ale acordarii serviciilor 

medicale  

• rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, 

cu acordul pacientului  

• informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea 

terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se 

aduc la cunoştinţă în limba maternă ori într-o limbă pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o 

altă formă de comunicare. Dacă pacientul nu este cetăţean român, informaţiile i se aduc la 

cunoştinţă într-o limbă de circulaţie internaţională sau, după caz, se va căuta o altă formă de 

comunicare.  

• situatiile in care nu se comunica pacientului starea sa de sanatate, sunt urmatoarele:  

o pacientul a cerut in mod expres sa nu mai fie informat şi a alege o altă persoană care să 

fie informată în locul său, completand “Acordul pacientului privind comunicarea datelor 

medicale personale”  

o pacientul care nu are discernamant, fiind reprezentat de un apartinator/ reprezentant legal 

o pacientul inconstient  

o pacientul minor- in acest caz se comunica acele date la care apartinatorul/ reprezentantul 

legal isi exprima consimtamantul si intr- un limbaj accesibil minorului  

o pacientul care nu este cunoscut in antecedente cu tulburari ale constientei dar care, pe 

perioada episodului actual de ingrijire denota dezorientare temporospatiala sau alte 

tulburari ale constientei   

o pacientul care este in custodia organelor de cercetare penala si pentru care se apeleaza la 

ingrijiri si servicii medicale ale spitalului  

(4) Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.  

• a doua opinie medicala este un serviciu medical la cererea pacientului    

• consultul pentru a doua opinie medicala este o situatie diferita de cea in care medicul curant, in 

vederea precizarii diagnosticului, planului de investigatii, schemei de tratament solicita consult 

interclinic (de la un specialist cu alta specialitate decat a sa) sau trimite pacientul (prin ambulator 

sau prin transfer) intr- o institutie medicala cu competente superioare  

• solicitarea celei de-a doua opinii medicale nu este similara cu solicitarea pacientului sau 

apartinatorilor/ reprezentantilor legali de transfer a pacientului in alta unitate medicala (in cazul 

unui pacient spitalizat)  

• consultul pentru a doua opinie medicala nu este similar cu consultul in echipa multidisciplinara 

pentru pacientul cu patologie complexa sau cu consultul in echipa in vederea aprecierii oportunitatii 

acordarii serviciilor medicale in cazul pacientilor care nu- si pot exprima consimtamantul informat 

si penru care apartinatorii refuza sa- si exprime consimtamantul  pacientul poate solicita a doua 

opinie medicala cu privire la:   

▪ diagnosticul formulat de catre medicul curant  

▪ rezultatele investigatiilor efetuate in Spitalul Orasenesc Rupea  

▪ tratamentul propus de catre medicul curant  

• pacientul poate solicita a doua opinie medicala de la medici angajati ai spitalului sau de la medici 

care nu sunt angajati ai spitalului  

• pacientul poate solicita “a doua opinie medicala” in modul urmator:  

▪ prin adresarea solicitarii direct catre medicul curant (este rugat sa completeze formularul  
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“Solicitare pentru a doua opinie medicala”, formular care se printeaza din aplicatia  

informatica si se ataseaza FOCG/ FSZ sau altor documente medicale  

▪ prin adresarea solicitarii catre institutia spitalului, prin depunerea formularului “Solicitare 

pentru a doua opinie medicala” la secretariat, cerere care este inregistrata, analizata de 

catre manager si rezolvata impreuna cu directorul medical al spitalului  

• a doua opinie medicala poate fi solicitata de catre pacientul aflat intr- un episod de ingrijire in 

ambulator sau de catre pacientul spitalizat  

• consemnarea solicitarii pentru a doua opinie medicala se realizeaza de catre medicul curant al 

pacientului, care are obligatia sa specifice in documentele aferente episodului de ingriire (FOCG/ 

FSZ, bilet de externare/ scrisoare medicala, registru de consultatii in ambulator, bilete de 

trimitere) solicitarea pacientului si sa ataseze formularul “Solicitare pentru a doua opinie 

medicala”  

• modalitatea de rezolvare a solicitarii pentru a doua opinie medicala pentru pacientii care se 

adreseaza spitalului, se realizeaza dupa cum urmeaza:  

▪ pacientul consultat in ambulator, in una din specialitatile din structura spitalului, la 

solicitarea celei de-a doua opinii medicale, primeste bilet de trimitere- nedecontat de catre 

CAS Brasov si cu sintagma “solicitare pentru a doua opinie medicala”- catre specialitatea 

respectiva sau o specialitate care sa aiba legatura cu patologia pentru care solicita a doua 

opinie, bilet de trimitere cu care se poate adresa unei institutii furnizoare de servicii 

medicale cu competente superioare sau institutiei medicale preferate. De asemenea, 

pacientul se poate adresa unui medic angajat in cadrul spitalului, altul decat medicul sau 

curant, in ambulator, prin programarea consultatiei si acordarea acesteia ca un serviciu 

medical la cerere. Pacientului i se pun la dispozitie toate documentele sau informatiile 

rezultate in urma episodului de ingrijire pentru care doreste a doua opinie medicala, de 

catre medicul curant din ambulator.   

▪ pacientul internat in spital (intr- o forma sau alta de spitalizare), la solicitarea celei de-a 

doua opinii medicale, primeste, la externare, bilet de trimitere pentru consultul de 

specialitate- nedecontat prin CAS- fie in specialitatea respectiva fie intr- o specialitate 

care are legatura cu patologia pentru care solicita a doua opinie; in prealabil, medicul 

curant poate stabili o legatura cu medicul specialist care va acorda consultatia medicala 

pentru a doua opinie, pentru a- i furniza detalii despre caz. Solicitarea celei de-a doua 

opinii medicale de catre pacient se consemneaza si in documentele de externare pe care 

pacientul le primeste in momentul externarii din Spitalul Orasenesc Rupea.   

▪ daca pacientul spitalizat solicita a doua opinie medicala de la un medic angajat al 

spitalului, pe perioada spitalizarii sale, medicul curant al pacientului ia legatura cu 

medicul solicitat, ii pune la dispozitie toate informatiile despre caz, iar consultul pentru a 

doua opinie medicala se va efectua programat, in functie de programul medicului 

solicitat, si in regim de serviciu medical la cerere. A doua opinie medicala in acest caz se 

inregistreaza in FOCG/ FSZ, medicul care efectueaza consultul pentru a doua opinie 

medicala isi asuma prin semnatura si parafa consultul. Medicul curant al pacientului nu 

este obligat sa agreeze cu concluziile consultului pentru a doua opinie medicala. Daca, in 

urma consultului pentru a doua opinie medicala, pacientul ia anumite hotarari, acestea vor 

fi respectate si consemnate in documentele medicale.   

▪ daca pacientul spitalizat solicita  consult pentru a doua opinie medicala de la un medic 

care nu este angajatul spitalului, pe perioada spitalizarii, trebuie sa solicite in scris 
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conducerii spitalului acest lucru, iar conducerea spitalului trebuie sa raspunda in cel mai 

scurt timp cu precizarea urmatoarelor date:  

o momentul (data si interval orar in care se poate organiza consultul)  

o locul/ spatiul in care se poate organiza consultul, pus la dispozitie de catre spital  

• Spitalul Orasenesc Rupea nu isi asuma cheltuielile ocazionate de transportul medicului extern sau 

cu plata serviciului medical solicitat de catre pacient si nici programarea consultului dar permite 

consultul programat, intr- un spatiu desemnat de catre conducerea spitalului. Spitalul Orasenesc 

Rupea va pune la dispozitia medicului care efectueaza consultul pentru a doua opinie medicala 

toate informatiile legate de episodul de boala actual (date obtinute la examenul clinic, rezultate 

ale explorarilor paraclinice, date despre evolutia bolii, etc). Concluziile consultului pentru a doua 

opinie medicala vor fi inaintate si Spitalului Orsenesc Rupea, iar raportul medical va fi atasat 

FOCG/ FSZ. Medicul curant al pacientului nu este obligat sa agreeze cu concluziile consultului 

pentru a doua opinie medicala. Daca, in urma consultului pentru a doua opinie medicala, 

pacientul ia anumite hotarari, acestea vor fi respectate si consemnate in documentele medicale. 

(5) Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, are dreptul să primească, la 

externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe 

perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a documentelor medicale.  

• solicitarea privind comunicarea datelor medicale (altele decat cele comunicate prin documentele 

de la externare: copii ale unor rezultate, copii ale FOCG/ FSZ, etc) personale se adresează 

spitalului în scris, prin completarea formularului "Solicitare privind comunicarea documentelor 

medicale personale", formular care se printeaza din aplicatia informatica si se ataseaza 

documentelor doveditoare ale furnizarii de servicii medicale de catre spital pacientului  

• eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face de către spital în termen de maximum 

48 de ore de la înregistrarea solicitării, după completarea de către pacient a formularului 

"Declaraţie privind comunicarea documentelor medicale personale"- formular care se printeaza 

din aplicatia informatica in legatura cu formularul anterior   

(6) Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală (consultatie medicala, administrare de 

tratament, efectuare de proceduri diagnostice sau terapeutice neinvazive/ minim invazive/ invazive- 

chirurgicale):  

• medicul curant al pacientului este obligat sa obtina consimtamantul informat al pacientului in 

legatura cu:  

▪ consultatia medicala  

▪ recoltarea de sange in vederea analizelor de laborator  

▪ recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, 

în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de accord  

▪ efectuarea de investigatii medicale paraclinice  

▪ aplicarea de proceduri diagnostic sau de tratament invazive   

• consimtamantul informat se obtine prin aplicarea semnaturii pacientului pe “Formularul de 

consimtamant/ refuz al pacientului informat”, dupa ce, in prealabil, medicul sau curant i-a 

furnizat explicatii pe intelesul sau, printr- un limbaj adecvat, despre scopul interventiei, 

modalitati de efectuare, rezultate scontate, eventuale ractii adverse, potentiale incidente sau 

accidente  

• formularul de consimtamant general se printeaza din aplicatia informatica, se completeaza si  

semneaza de catre pacient si medicul curant, se ataseaza FOCG  
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• consimtamant informat se obtine in mod specific in urmatoarele situatii, pe formulare 

speciale:  



▪  
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in vederea administrarii de sange (Formular 2- Consimtamant informat in vederea 

administrarii de sange/ componente de sange, PO- UTS- 01- F- 02)  

▪ in vederea interventiei chirurgicale/ procedurilor de tratament sau diagnostic invazive/ 

minim invazive; in cazul interventiei chirurgicale, consimtamantul are o sectiune 

pentru interventia anestezica, semnata atat de catre pacient cat si de catre medicul 

anestezist (formularul “Consimtamant informat in vederea procedurii/ interventiei 

chirugicale”- formular care se printeaza din aplicatia informatica se completeaza si 

semneaza de catre pacient si se ataseaza documentelor medicale ale paientului)  

▪ in vederea participarii pacientului la studii clinice   

• formularele de consimtamant contin denumirea procedurii propuse de catre medic, scurta 

descriere, posibile reactii adverse, incidente, complicatii minore sau majore, rata de apritie a 

acestor complicatii, formularea prin care pacientul recunoaste ca i-au fost aduse la cunostinta 

printr- un limbaj explicit si pe intelesul sau aceste informatii si asumarea prin semnatura a 

pacientului  

• pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală/ chirurgicala 

asumânduşi, în scris, răspunderea pentru decizia sa (pe formularul de consimtamant sau in 

FOCG); consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale sunt explicate pacientului de 

catre medicul curant si sunt consemnate in FOCG/ FSZ. Medicul curant cauta alternative la 

solutiile propuse, le explica pacientului, conduita ulterioara fiind cea agreata in comun, de 

catre pacient si medic. Refuzul pacientului pentru o procedura de diagnostic sau tratament sau 

pentru o anumita schema de tratament nu da dreptul medicului sa externeze pacientul sau sa 

refuze acordarea seviciilor medicale in continuare.  

• situatiile care pot crea vulnerabilitati in obtinerea consimtamantului informat al pacientului 

sunt urmatoarele:  

▪ deficite motorii care impiedica pacientul sa completeze/ semneze formularul de 

consimtamant, desi este capabil sa inteleaga informatiile prezentate si poate formula 

consimtamant verbal  

▪ tulburari ale constientei in care pacientul nu poate fi informat in vederea obtinerii 

consimtamantului informat (coma, stupoare, somnolenta) deoarce nu poate percepe 

informatiile transmise  

▪ pacient nevorbitor de limba romana/ personal nevorbitor al limbii cunoscute de catre 

pacient  

▪ afectiuni psihice sau psihiatrice in care pacientul nu este considerat capabil sa- si 

exprime consimtamantul informat, deoarce nu intelege informatiile transmise  

▪ tulburari senzoriale (cecitate, surditate)   

▪ absenta apartinatorilor/ reprezentantilor legali ai pacientului in situatii cand pcientul 

nu- si poate exprima consimtamantul informat  

▪ situatie de urgenta in care pacientul nu- si poate expima consimtamantul si nu are 

apartinatori/ repezentanti legali care sa faca acest lucru in locul sau  

▪ refuzul de acordare a consimtamantului de catre apartinatori/ reprezentnti legal  

▪ prezenta mai multor apartinatori care sunt in dezacord cu exprimarea 

consimtamantului cu privire la solutiile propuse  

▪ necunoasterea de catre medicul curant a reglementarilor cu privire la obtinerea 

consimtamantului informat al pacientului  



▪  
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• modalitatea practica de obtinere/ consemnare a consimtamantului informat al pacientului in 

situatii particulare:  

pacientul cu deficite motorii care nu poate completa/ semna formularul de 

consimtamant, desi este capabil sa inteleaga informatiile prezentate si poate formula 

consimtamant verbal: medicul ii prezinta solutiile propuse, stabileste atitudinea 

impreuna cu pacientul, iar formularul este completat si semnat de catre un apartinator 

sau reprezentant legal al pacientului; in cazul in care pacientul nu este insotit de catre 

un apartinator/ repezentant legal, formularul este completat de catre o alta persoana 

din personalul angajat al spitalului (asistent medical, infirmiera, alt personal) 

specificandu- se clar, la finalul formularului, de catre persoana care completeza, faptul 

ca pacientul si-a exprimat consimtamantul informat in mod verbal doar, 

consemnandu- se numele si calitatea persoanei care completeaza formularul  

▪ pacientul cu tulburari ale constientei in care nu poate fi informat in vederea obtinerii 

consimtamantului informat (coma, stupoare, somnolenta, pacientul nu poate lua la 

cunostinta informatiile transmise) deoarce nu poate percepe informatiile transmise: 

sunt informati apartinatorii/ reprezentantii legali, persoana care completeaza si 

semneaza formularul de consimtamant specificand clar datele sale de identificare si 

calitatea sa fata de pacient. In cazul in care pacientul nu este insotit de catre 

apartinatori/ reprezentanti legali, medicul curant solicita/ cauta date de contact ale 

acestora solicitandu- le sa se prezinte la spital. Daca apartinatorii nu se pot pezenta la 

spital dar pot transmite consimtamantul verbal (telefonic) sau in scris in timp util, 

astfel incat sa nu se intirzie in mod nejustificat o interventie asupra pacientului, 

consimtamantul scris se ataseaza FOCG/ FSZ iar consimtamantul obtinut verbal se 

consemneaza de catre medic in FOCG/ FSZ specificandu-se modul de obtinere, 

persoana care a acordat consimtamantul, calitatea sa fata de pacient. In cazul in care 

nu se pot contacta apartinatori sau reprezentanti legali in timp util, personalul medical 

are dreptul sa deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei 

acestuia, iar daca aceasta nu exista si furnizorii de servicii medicale consideră că 

intervenţia este în interesul pacientului, decizia este declinată unei comisii de arbitraj 

de specialitate. Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii 

internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator  

▪ pacient nevorbitor de limba romana: daca medicul curant vorbeste limba maternal a 

pacientului sau o limba de circulatie interntionala pe care si pacientul o vorbeste, 

informarea si exprimarea consimtamantului informat se vor face in limba respectiva, 

pe formular fiind specificate clar conditiile specifice de obtinere a consimtamantului 

informat. Daca nu se poate stabili o comunicare intre pacient si medicul curant in 

modul descris mai sus se apeleaza la personal medical angajat al spitalului care 

vorbeste limba materna a pacientului sau o limba de circulatie internationala; 

obtinerea consimtamantului informat se face dupa cum s-a decris mai sus, pe 

formularul de consimtamant specificandu- se clar toate detaliile informarii, date 

despre calitatea si identitatea traducatorului. Daca nici in acest fel nu se poate stabili o 

comunicare cu pacientul se va apela la traducatorul cu care spitalul are contract de 

colaborare.  

▪ afectiuni psihice sau psihiatrice in care pacientul nu este considerat capabil sa- si 

exprime consimtamantul informat, deoarce nu intelege informatiile transmise: se 

procedeaza ca si in cazul unui pacient cu tulburari al constientei; in cazul în care se 
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cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în 

procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere  

pacientul cu tulburari senzoriale: pacientului cu cecitate i se explica verbal de catre 

medicul curant toate informatiile necesare, exprimarea consimtamantului in scris 

efectuandu- se de catre un apartinator/ reprezentant legal sau un angajat al spitalului, 

dupa cum s-a decris mai sus, in cazul pacientului cu deficite motorii care nu poate  

complete/ semna formularul de consimtamant. Pacientului cu surditate i se prezinta 

formularul, conversatia putand fi inregistrata in scris si atasata FOCG/ FSZ. Spitalul 

poate apela la un interpret mimicogestual in vederea intermedierii comunicarii dintre 

pacient si medicul sau curant.  

▪ absenta apartinatorilor/ reprezentantilor legali ai pacientului in situatii cand pacientul 

nu- si poate exprima consimtamantul informat: daca apartinatorii nu se pot pezenta la 

spital dar pot transmite consimtamantul verbal (telephonic) sau in scris in timp util, 

astfel incat sa nu se intirzie in mod nejustificat o interventie asupra pacientului, 

consimtamantul scris se ataseaza FOCG/ FSZ iar consimtamantul obtinut verbal se 

consemneaza de catre medic in FOCG/ FSZ specificandu-se modul de obtinere, 

persoana care a acordat consimtamantul, calitatea sa fata de pacient. In cazul in care 

nu se pot contacta apartinatori sau reprezentanti legali in timp util, personalul medical 

are dreptul sa deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei 

acestuia, iar daca aceasta nu exista si furnizorii de servicii medicale consideră că 

intervenţia este în interesul pacientului, decizia este declinată unei comisii de arbitraj 

de specialitate. Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii 

internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator. Concluziile 

Comisiei de arbitraj precum si atitudinea in situatia specifica date de consemneaza in 

formularul “Raport situatii asistenta de urgenta” care se printeaza din aplicatia 

informatica, se completeaza de catre membrii comisiei si se ataseaza documentelor 

medicale ale pacientului  

▪ situatie de urgenta medico chirurgicala la un pacient care nu- si poate expima 

consimtamantul: când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o 

intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul sa deducă acordul 

pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia. In cazul în care pacientul 

necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu 

mai este necesar.   

▪ refuzul de acordare a consimtamantului de catre apartinatori/ reprezentnti legali: in 

cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul 

pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este 

declinată unei comisii de arbitraj de specialitate. Comisia de arbitraj este constituită 

din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din 

ambulator. Concluziile Comisiei de arbitraj precum si atitudinea in situatia specifica 

date de consemneaza in formularul “Raport situatii asistenta de urgenta” care se 

printeaza din aplicatia informatica, se completeaza de catre membrii comisiei si se 

ataseaza documentelor medicale ale pacientului.  

▪ prezenta mai multor apartinatori care sunt in dezacord cu exprimarea 

consimtamantului cu privire la solutiile propuse: sunt luate in considerare optiunile 

reprezentantului legal care dovedeste cu documente oficiale acest lucru sau a 

apartinatorului care este ruda cea mai apropiata a pacientului  
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▪ necunoasterea de catre medicul curant a reglementarilor cu privire la obtinerea 

consimtamantului informat al pacientului: se rezolva prin informarea tuturor medicilor  
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angajati ai spitalului despre notiunile de consimtamant informat si despre modalitatile 

de obtinere, pe baza unui proces verbal de instruire, in care atat persoana care 

instruieste cat si persoanele instruite isi asuma calitatea prin semnatura    

• consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale la cercetarea ştiinţifică/ 

studii clinice. Consimtamantul in acest caz se exprima prin completarea si semnarea de catre 

pacient/ reprezentantul sau legal a formularelor specifice de consimtamant din cadrul 

studiului, acestea fiind atasate atat documentatiei studiului cat si la FOCG/ FSZ sau alte 

documente care dovedesc furnizarea de servicii medicale catre pacient.   

• pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat în Spitalul Orasenesc Rupea fără consimţământul 

său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi 

evitării suspectării unei culpe medicale sau in vederea prevenirii. Consimtamantul se exprima 

prin completarea si semnarea formularului “Acord filmare spital”, formular care se printeaza 

din aplicatia informatica utilizata la nivelul spitalului, se completeaza de catre pacient/ 

apartinator si se ataseaza documentelor medicale ale pacientului.   

• Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală toate informaţiile privind starea 

pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele 

personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia  

• informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă 

consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres  

• in cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, 

implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie  

• pacientul are acces la datele medicale personale  

• pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie 

clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi 

după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observatie 

clinica generala  

• orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în 

care aceasta imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi 

numai cu consimţământul pacientului; sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul 

reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică  

• vulnerabilitatile referitoare la respectarea confidentialitatii datelor pacientilor sunt 

urmatoarele:   

▪ cultura organizationala:   

o necunoasterea de catre angajati a notiunilor referitoare la datele confidentiale 

ale pacientilor  

o insuficienta reglementare privind aspectele referitoare la datele confidentiale 

ale pacientilor  

o nerecunoasterea incalcarii confidentialitatii datelor despre pacienti ca si abateri 

de la normele de munca si lipsa atragerii raspunderii persoanei care divulga 

date confidentiale despre pacienti ▪ statusul social/ educational precar:  

o nerecunoasterea in populatie a implicatiilor sociale si legale ale divulgarii 

datelor cu caracter confidential  

o analfabetismul in populatia generala o lipsa educatiei civice si a educatiei 

legislative  o necunoasterea de catre pacienti a drepturilor lor  o lipsa asumarii 
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responsabilitatii referitor la propria persoana de catre  anumite categorii de 

pacienti  

(7) Drepturile pacientului în domeniul reproducerii:  

• dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi 

imediat pentru viaţa mamei  

• pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale 

normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare  

• dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului in care exista 

un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei/ femeii  

• pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul sa aleagă cele mai sigure metode privind 

sănătatea reproducerii  

• orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri  

(8) Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale  

• in cazul în care Spitalul Orasenesc Rupea este obligat să recurgă la selectarea pacienţilor pentru 

anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe 

baza criteriilor medicale  

• criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează 

de către Ministerul Sănătăţii   

• intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare 

necesare şi personal acreditat; se exceptează cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme  

• pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate  

• pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de 

sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, 

mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial  

• pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara 

spitalului  

• personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici 

unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd 

reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective  

• pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu 

respectarea legii  

• pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau 

până la vindecare. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre 

Spitalul Orasnesc Rupea si diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi 

ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt 

personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile  

• pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de 

urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu  

• niciunui pacient nu i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din cauza neînregistrării naşterii sale 

în actele de stare civilă  

(9) Incetarea furnizarii asistentei medicale, se realizeaza in urmatoarele conditii:  

• la externarea pacientului:   

▪ stabilita de catre medicul curant  
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▪ la ameliorarea/ vindecarea pacientului  

▪ in momentul in care pacientul este capabil sa se autoingrjiesca la domiciliu, sa- si 

autoadministreze medicatia la domiciliu sau poate fi ajutat in acest sens   

▪ in momentul cand pacientul inceteaza sa mai reprezinte un factor de risc epidemiologic  

▪ in cazul in care pacientul nu reprezinta un pericol pentru sine sau pentru alte persoane   

▪ in cazul stabilizarii evolutiei pacientilor cu afectiuni cronice degenerative sau in stadiu 

terminal/ preterminal:  

o momentul externarii este stabilit de comun acord cu apartinatorii/ repepzentantii 

legali ai pacientului  

o medicul curant consiliaza apartinatorii si intocmeste documentatia necesara pentru 

ca pacientul sa beneficieze de ingrijiri medicale la domiciliu  

▪ intentia externarii este adusa la cunostinta pacientului/ apartinatorilor cu 24 de ore anterior 

momentului externarii dand astfel timp apartinatorilor sa organizeze transportul la 

domiciliu al pacientului  

• la transferul pacientului in alta institutie medicala:   

▪ in momentul predarii pacientului serviciului de ambulanta (daca pacientul este transportat 

cu ambulanta) sau in momentul predarii pacientului institutiei medicale care il preia (in 

cazul in care transportul se efectueaza cu mijloace proprii pacientului sau ale spitalului)  

• la decesul pacientului:   

▪ in momentul in care se declara decesul pacientului  

▪ dupa deces continua procedurile in cazul pacientului decedat pana in momentul predarii 

cadavrului catre familie/ apartinatori  la solicitarea pacientului:   

▪ externarea la cerere: se efectueaza de catre medicul curant sau medicul de garda daca 

starea pacientului permite externarea sa, pe baza formularului de externare la cerere  

▪ medicul curant/ de garda explica pacientului consecintele externarii si prescrie la 

domiciliu medicatie  

▪ formularul de externare la cerere este atasat FOCG/ FSZ  

• la solicitarea apartinatorilor/ reprezentantilor legali, in cazul in care pacientul nu- si poate exprima 

vointa  

• in cazul mamelor minore care solicita externarea fie din compartimentul de obstetrica fiziologia/ 

ginecologie fie din compartimanetul de pediatrie, se solicita intotdeauna acordul unei perdoane 

majore: sotul/ partenerul mamei minore sau unul dintre parintii mamei minore  

• decizia de incetare a furnizarii asistentei medicale se consemneaza de catre medicul curant/ 

medicul de garda in FOCG/ FSZ/ documentele pacientului, consemnandu- se motivul si 

modalitatea de externare  

(10) Inregistrarea audio/ foto/ video a pacientului  se poate efectua in urmatoarele situatii:  

▪ de catre mass media, in conditiile descrise la “Accesul mass media”  

▪ in vederea evitarii suspectarii unei culpe medicale  

▪ cu scop medical, didactic și de cercetare  

▪ in scopul prevenirii parasirii copilului in unitatea sanitara  

• inregistrarea audio/ foto/ video in vederea evitarii suspectarii unei culpe medicale:  

▪ se efectueaza in urmatoarele situatii: o pacient 

neidentificat si care nu se poate identifica  
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o inregistrarea acordului de vointa in legatura cu exprimarea unui consimtamant sau 

refuzul unei proceduri sau unui tratament propus, atunci cand nu se poate efectua 

altfel o in orice situatie motivata de necesitatea evitarii unei culpe medicale  

▪ medicul curant al pacientului sau medicul de garda/ conducerea spitalului decide 

inregistrarea audio/ foto/ video a pacientului in vederea evitarii suspectarii unei culpe 

medicale  

▪ persoana care decide inregistrarea audio/ foto/ video a pacientului in vederea evitarii 

suspectarii unei culpe medicale motiveaza si consemneaza in FOCG/ FSZ sau alte 

documente medicale in legatura cu pacientul, necesitatea acestei inregistrari  

▪ inregistrarea se efectueaza cu telefonul de serviciu al medicului de garda sau telefonul de 

serviciu de la secretariat, inregistrarea este trimisa pe adresa de mail a spitalului, de unde 

este descarcata pe suport care este atasat, in original, in documentele in care s-a 

consemnat (FOCG/ FSZ/ fisa UPU)  

▪ persoana care efectueaza inregistrarea nu foloseste in scop personal sau alte scopuri 

inregistrarea si nici nu trimite inregistrarea unei persoane sau unei institutii  

▪ nu se efectueaza copii ale inregistrarii decat in cazul solicitarii acestora de catre institutii 

abilitate sa cerceteze cazul   

▪ conducerea spitalului este acreditata sa puna inregistrarea la dispozitia institutiilor 

abilitate, in conditiile legii  

▪ inregistrarea audio/ foto/ video a pacientului in vederea evitarii suspectarii unei culpe 

medicale se poate efectua fara acordul pacientului sau al apartinatorilor/ reprezentantilor 

legali; in cazul in care pacientul este constient si responsabil i se aduce la cunostinta acest 

lucru  

• inregistrarea audio/ foto/ video a pacientului cu scop medical, didactic și de cercetare  

▪ se efectueaza numai dupa obtinerea acordului scris, explicit al pacientului sau apartinatorilor/ 

reprezentantilor legali (respectand regulile descrise la sectiunea XVII. Drepturile pacientului)  

▪ se poate efectua pentru inregistrarea unui eveniment/ a unei manifestari/ a unui aspect in 

legatura cu starea de santate a pacientului pentru:  

o consult in echipa cu medici din spital sau externi  

o dovedirea evolutiei starii de sanatate a pacientului (in conditiile unui tratament sau ale 

unei cercetari stiintifice)  

▪ in cazul in care imaginile sunt trimise unei terte persoane, transmiterea se face cu protejarea 

datelor personale ale pacientului (pe cat posibil)   

▪ medicul curant al pacientului sau medicul raspunzator cu conducerea cercetarii medicale este 

cel care decide inregistrarea audio/ foto/ video a pacientului cu scop medical, didactic și de 

cercetare  

▪ persoana care decide inregistrarea audio/ foto/ video a pacientului cu scop medical, didactic și 

de cercetare motiveaza si consemneaza in FOCG/ FSZ sau alte documente medicale/ de 

cercetare in legatura cu pacientul, necesitatea acestei inregistrari  

▪ inregistrarea se efectueaza cu telefonul de serviciu al medicului curant sau cu mijlocul de 

inregistrare specificat in protocolul de cecetare/ didactic  

▪ inregistrarea este stocata conform protocolului de cecetare   

▪ inregistrarea este motivata si consemnata in FOCG/ FSC sau alte documente in legatura cu 

pacientul  
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▪ inregistrarea este descarcata pe suport care este atasat FOCG/ FSZ sau altor documente care 

atesta acordarea serviciilor medicale catre pacient  

▪ persoana care efectueaza inregistrarea nu foloseste in scop personal sau alte scopuri 

inregistrarea si nici nu trimite inregistrarea unei persoane sau unei institutii  

▪ nu se efectueaza copii ale inregistrarii decat in cazul solicitarii acestora de catre institutii 

abilitate sa cerceteze cazul  

• inregistrarea foto in vederea prevenirii parasirii copilului in unitatea sanitara ▪ se realizeaza in 

urmatoarele situatii: o in cazul in care, in structura de primire a urgentelor, este adus un copil in 

vederea internarii, copil aflat în situaţie de risc de părăsire în unitatea sanitară (mama fiind in 

situatie de risc social: se poate afla în imposibilitatea de a se ocupa de creşterea şi îngrijirea 

copilului întrucât nu deţine certificat de naştere sau act de identitate  

o in cazul in care in structura de primire a urgentelor se prezinta o gravidă în situaţie 

de risc social: se poate afla în imposibilitatea de a declara naşterea copilului şi/sau 

de a se ocupa de creşterea şi îngrijirea acestuia întrucât nu deţine certificat de 

naştere sau act de identitate ▪ modalitate de realizare:  

o personalul medical din structura de primire a urgentelor fotogafiaza mama si 

aplica fotografia alaturi de formularul specific pe care mama il completeaza   

o fotografierea mamei in acest caz nu necesita acordul acesteia, fiind o obligatie a 

personalului medical  

Art. 47. Obligatiile Spitalului Orasenesc Rupea in domeniul respectarii drepturilor pacientului:  

➢ sa furnizeze catre pacienţi informaţii referitoare la:  

• serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea  

• identitatea şi statutul profesional al salariaţilor din cadrul unităţii sanitare, furnizor de servicii 

medicale  

• regulile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în unităţi cu paturi  

• starea de sănătate  

• intervenţiile medicale propuse  

• riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează a fi aplicata  

• alternativele existente la procedurile propuse  

• date disponibile rezultate din cercetări ştiinţifice şi activităţi de inovare tehnologică 

referitoare la diagnosticul şi tratamentul afecţiunii pacientului  

• consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale  

diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate  

➢ să asigure accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, 

vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune politică sau antipatie personala  

➢ să cuprindă în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare prevederi referitoare la obligaţia 

personalului angajat privind dreptul pacienţilor la respect ca persoane umane  

➢ să utilizeze toate mijloacele şi resursele disponibile pentru asigurarea unui înalt nivel calitativ al 

îngrijirilor medicale  

➢ in situaţia în care intervenţiile medicale sunt refuzate de către pacienţi care îşi asumă în scris 

răspunderea pentru decizia lor, acestora trebuie să li se explice consecinţele refuzului sau opririi 

actelor medicale  
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➢ in situaţia în care este necesară efectuarea unei intervenţii medicale unui pacient care nu îşi poate 

exprima voinţa, personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o exprimare anterioară a 

voinţei, dacă aceasta este cunoscută  

➢ in situaţia în care pentru efectuarea unei intervenţii medicale se solicită consimţământul 

reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie să fie implicat în adoptarea deciziei, în limitele 

capacităţii sale de înţelegere  
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in situaţia în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, 

iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, spitalul are obligaţia efectuării în cel mai 

scurt timp posibil a demersurilor pentru constituirea comisiei de arbitraj de specialitate, în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare  

➢ fotografierea sau filmarea pacienţilor în spital, în cazurile în care imaginile sunt necesare pentru 

stabilirea diagnosticului şi a tratamentului sau pentru evitarea suspectării unei culpe medicale, se 

efectuează fără consimţământul acestora; in toate celelalte situaţii spitalul este obligat să asigure 

obţinerea consimţământului scris al pacientului, prin completarea formularului "Acordul pacientului 

privind inregistrarea audio/ foto/ video"  

➢ participarea la activităţi de cercetare ştiinţifică medicală a persoanelor care nu sunt capabile să îşi 

exprime voinţa poate fi realizată numai după obţinerea consimţământului reprezentanţilor legali şi 

numai în situaţia în care cercetarea respectivă este efectuată şi în interesul pacientului  

➢ acordul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale la învăţământul medical şi se exprimă în 

scris, prin completarea formularului "Acordul pacientului/reprezentantului legal privind participarea 

la învăţământul medical"   

➢ spitalul trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale personale. Solicitarea 

privind comunicarea datelor medicale personale se adresează instituţiei medicale în scris, prin 

completarea formularului "Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale"   

➢ eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face de către unităţile sanitare în termen de 

maximum 48 de ore de la înregistrarea solicitării, după completarea de către pacient a formularului  

"Declaraţie privind comunicarea documentelor medicale personale"   

➢ in situaţiile în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial, spitalul are obligaţia să asigure 

respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora  

➢ in situaţiile în care datele referitoare la viaţa privată, familială a pacienţilor influenţează pozitiv 

stabilirea diagnosticului, tratamentul sau îngrijirile acordate, spitalul le poae utiliza, dar numai cu 

consimţământul acestora, fiind considerate excepţii cazurile în care pacienţii reprezintă pericole 

pentru ei înşişi sau pentru sănătatea publică  

➢ la internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, medicul curant are obligaţia 

să aducă la cunoştinţa pacientului faptul că are dreptul de a cere să nu fie informat în cazul în care 

informaţiile medicale prezentate i-ar cauza suferinţă, precum şi dreptul de a alege o altă persoană 

care să fie informată în locul său  

➢ acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, 

rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în 

scris, prin completarea formularului "Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale 

personale"  

➢ in situaţiile în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru sănătatea femeii 

gravide, se acordă prioritate salvării vieţii mamei  

➢ in asigurarea serviciilor din domeniul sănătăţii reproducerii, spitalul trebuie să asigure condiţiile 

necesare alegerii de către pacienţi a celor mai sigure metode din punct de vedere al eficienţei şi lipsei 

de riscuri.  

➢ spitalul are obligaţia de a asigura efectuarea de intervenţii medicale asupra pacientului numai dacă 

dispune de dotările necesare şi de personal acreditat, exceptie facand intervenţiile medicale asupra 

pacientului numai în cazuri de urgenţă apărute în situaţii extreme.  

➢ sa asigure, la cererea pacientului sau a familiei acestuia, cadrul adecvat în care acesta poate beneficia  
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de sprijinul familiei şi al prietenilor, de suport spiritual şi material pe tot parcursul îngrijirilor 

medicale  

sa asigure, la cererea pacienţilor internaţi, condiţiile necesare pentru obţinerea de către aceştia a altor 

opinii medicale, precum şi pentru acordarea de servicii medicale de către medici acreditaţi din afara 

spitalului, cu plata acestor servicii, in conditiile legii  

  

Art. 48. Implicarea pacientului in procesul de invatamant medical  

➢ activitatile de invatamant medical din spital sunt reprezentate de instruirea in cadrul perioadelor de 

practica pentru cursantii scolilor sanitare postliceale/ universitatilor de medicina care se pregatesc sa 

devina asistenti medicali si pentru studentii universitatilor/ facultatilor de medicina aflati in 

perioadele de pregatire practica de la finele primilor ani de studiu (I si II)  

➢ instruirea practica este coordonata de un tutore de practica care supravegheaza si monitorizeaza 

activitatea practicantilor si se efectueaza in mod nemijlocit sub indrumarea si observarea directa a 

unui asistent medical de serviciu in sectia/ compartimentul in care este practicantul repartizat  

➢ consimţământul informat al pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul 

medical care se desfasoara asa dupa cum s-a descris mai sus, si de realizeaza prin semnatura pe care 

pacientul sau apartinatorul/ reprezentantul legal o aplica pe consimtamant dupa internare, pe sectie/ 

compartiment, dupa ce i se explica faptul ca, pe perioada internarii sale va veni in contact cu 

persoane aflate in curs de instruire.   

➢ Asitenta medicala sefa de sectie sau asistenta medicala aflata in tura de serviciu in momentul 

internarii pacientului sunt raspunzatoare de informarea si obtinerea acestui tip de consimtamant.  

➢ in cazul in care, intr-o anumita perioada de timp, in spital se desfasoara activitati cu caracter didactic 

(pentru elevi ai scolilor sanitare postliceale sau studenti ai facultatilor de medicina aflati in stagiu de 

pregatire practica dupa primii ani de studiu) pacientul este informat atunci cand este consultat in 

prezenta persoanei implicate in activitati de invatamant sau atunci cand este supus la proceduri de 

tratament sau investigatii in prezenta acesteia  

➢ persoanele implicate in activitati didactice- practicanti, studenti, pot efectua manevre terapeutice sau 

diagnostice neinvazive sau minim invazive, cu acordul verbal al pacientului, dupa ce acesta este 

informat in legatura cu calitatea pe care o are studentul/ practicantul si sub stricta supraveghere a 

unei asistente medicale desemnate sa supravegheze pregatirea studentului/ practicantului (asistent 

medical principal)  

➢ efectuarea manevrelor terapeutice sau diagnostice neinvazive sau minim invazive de catre 

practicanti, asa dupa cum s-a descris mai sus se efectueaza conform stadiului de pregatire teoretica al 

acestora in cadrul cursurilor de specialitate  

  

XVIII. Reguli de acces in spital 

Art. 49. Reguli generale de acces:  

➢ la ieşirea din spital, persoanele care însoţesc minori sunt legitimate, pentru a se stabili calitatea pe 

care o au în raport cu minorul: reprezentant legal, gradul de rudenie şi legitimitatea părăsirii 

spitalului de către copil  

➢ incăperile/ spatiile în care nu au acces persoanele străine au la intrare anunţuri de avertizare în acest 

sens  

➢ spatiile care au reglementari speciale de acces sunt semnalizate corespunzator  

➢ pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu 

stricteţe a interdicţiilor de acces în zonele cu reglementari special  
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➢ in cazul apariţiei oricăror nereguli, personalul medico- sanitar sesizează de urgenţă serviciul de pază 

dacă managerul spitalului stabileşte o perioadă de carantină, conform dispoziţiilor autorităţii de 

sănătate publică a judetului Brasov, în această perioadă se limitează sau se interzice, după caz, 

accesul vizitatorilor în spital  

➢ accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se face 

numai cu aprobarea managerului spitalului  

➢ este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniţii, substanţe toxice, 

stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau 

sănătatea personalului propriu şi a pacienţilor ori patrimoniul unităţii. Fac excepţie de la aceste 

prevederi persoanele care se află în timpul executării misiunilor de intervenţie, de protecţie a 

demnitarilor români sau străini ori a personalităţilor   

  

Art. 50. Accesul angajatilor spitalului  

➢ in Spitalul Orasenesc Rupea accesul angajatilor este permis corespunzator graficului de lucru si 

nivelului de acces in institutie  

➢ in unele sectii/ compartimente/ departamente functionale sau tehnic administrative, accesul este 

restrictionat prin mecanisme de control acces iar device- urile care permit accesul angajatilor in spital 

sunt astfel setate incat sa permita accesul selectiv in functie de atributiile angajatului in spital  

➢ accesul salariaţilor spitalului este permis numai pe la punctele de control-acces, care respectă 

circuitele funcţionale ale spitalului, pe baza legitimatiei de serviciu si a cardului de acces  

➢ accesul salariatilor este permis cu respectarea circuitelor functionale specifice fiecarei zone  

  

Art. 51. Accesul pacientilor este diferentiat in functie de diferitele spatii din spital  

➢ in structura de primire a urgentelor si in spatiile de asteptare din ambulatorul integrat, laboratorul de 

radiologie si imagistica medicala si laboratorul de analize medicale- accesul este nerestrictionat, 

pacientii avand liber acces in aceste spatii:  

• in spatiile camerei de garda accesul este permis pe baza criteriilor de triaj al urgentelor  

• in laboratoare accesul pacientilor se face la invitatia personalului care deserveste laboratorul   

• in cabinetele de ambulator accesul se face din spatiile de asteptare, la invitatia asistentilor 

medicali care au activitate in cabinetul respectiv. Accesul în ambulator al pacienţilor, însoţiţi 

sau nu, este permis în funcţie de programul ambulatorului, cu bilet de trimitere parafat de 

către medicii specialişti, medicii de familie din exteriorul spitalului, medicii din ambulatoriu 

sau din spital, ori este permis pacienţilor cu afecţiuni care, după confirmarea diagnosticului, 

le permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatorul de specialitate, pe baza 

scrisorii medicale  

➢ accesul in sectiile/ compartimentele cu paturi se face in modul urmator:  

• la internare, accesul este permis in prezenta unui angajat al spitalului, care insoteste pacientul 

in sectia/ compartimentul de destinatie din punctul de internare  

• in timpul perioadelor de vizite, cand se ridica restrictiile de acces, pacientii au acces liber din/ 

in sectia/ compartimentul in care sunt internati cu acordul personalului medical  

• pacientior le este interzis sa paraseasca incinta spitalului (curtea exterioara) fara a avea 

acordul expres al medicului curant, exceptand momentul externarii ➢ accesul pacientilor este 

interzis in urmatoarele spatii:   

• oficii alimentare  

• cabinete in care se depoziteaza documentele pacientilor aflati in curs de spitalizare/ evaluare  
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• unitate de transfuzie sanguine  

• spatii tehnico administrative  

accesul pacientilor in blocul operator/ sala de nasteri/ salon nou nascuti se efectueaza numai in 

conditii speciale de predare/ primire a pacientilor sau insotiti de catre personal medical sau auxiliar 

adecvat  

  

Art. 52. Accesul vizitatorilor în spital  

➢ in sectiile/ compartimentele cu paturi accesul este permis în intervalul orelor de vizita, care sunt 

afisate pe fiecare palier, numai cu respectarea următoarelor condiţii:  

• accesul se face în baza documentului de identitate şi înscrierii în registrul special al 

vizitatorilor  

• accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă  

• accesul se permite numai prin intrarea şi în locurile şi spaţiile special destinate vizitatorilor de 

catre managerul spitalului  

• accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul 

aparţinătorilor vor aştepta într-o zonă bine delimitată, dacă spaţiul spitalului o permite  

• pe toată perioada prezenţei în incinta spitalului, vizitatorii trebuie să poarte la vedere 

ecusonul care îi atestă această calitate  

➢ accesul vizitatorilor este strict interzis in urmatoarele spatii:  

• bloc operator/ sala de nasteri  

• saloane de supraveghere postanestezica  

• salon nou nascuti- in care se acorda ingrijiri si tratamente imediat dupa nastere  

• unitate de transfuzie sanguine  

• spatii tehnico administrative  

• oficii alimentare  

• cabinete in care se depoziteaza documentele pacientilor aflati in curs de spitalizare/ evaluare 

 spatii in care sunt pastrate secrete de serviciu  

➢ pentru urgenţele medico-chirurgicale ale pacienţilor, accesul vizitatorilor/ apartinatorilor în spital 

este permanent  

➢ in afara programului prevăzut pentru vizitarea bolnavilor, accesul în spital se face numai pe baza 

"biletului de liber acces în secţia...", eliberat de medicul curant şi vizat de şeful de secţie sau de 

medicul de gardă  

Pe perioada pandemiilor si a situatiilor de carantina, accesul apartinatorilor in spital este suspendat.  

Art. 53. Accesul colaboratorilor (furnizori de produse/ servicii/ lucrari)  

➢ se realizeaza pe baza legitimatiei de serviciu  

➢ se realizeaza in spatiile in care se deruleaza activitate specifica activitatii persoanei colaboratoare ➢ 

se realizeaza in prezenta unui reprezentant al spitalului  

  

Art. 54. Accesul mass media  

➢ accesul reprezentanţilor mass-media se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare din partea 

organismului de presa pe care il reprezinta şi a documentului de identitate, precum şi cu acordul 

managerului spitalului  

➢ reprezentanţii mass-media pot filma în spital numai în spaţiile pentru care managerul şi-a exprimat 

acordul în mod explicit  
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➢ inregistrarea audio/ foto/ video precum si intervievarea pacienţilor se poate face numai în condiţiile 

urmatoare:  
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existenta unui consimtamant scris al pacientului sau apartinatorilor/ reprezentantilor legali ai 

acestuia (in cazul in care pacientul nu poate sa- l exprime), consimtamant cosemnat sau atasat 

FOCG/ FSZ  

• existenta acordului scris al managerului spitalului, la solicitarea organismului de presa, cu 

precizarea intervalului orar si a locului   

• inaintarea documentelor doveditoare ale identitatii de catre persoanele care efectueaza 

intervievarea/ filmarea   

• in prezenta unui reprezentant al spitalului  

• intr- un spatiu aprobat si desemnat de catre manager  

• fara a crea disconfort pacientului intervievat/ filmat sau altor pacienti/ angajati   

• numai in legatura cu subiectele despre care a fost informata conducerea spitalului si fata de 

care si-a exprimat acordul   

➢ managerul desemnează un reprezentant al spitalului, care îi însoţeşte pe reprezentanţii mass-media,  

pe durata prezenţei acestora în incinta spitalului  

  

Art. 55. Accesul organelor de control ale institutiilor abilitate sa efectueze controlul activitatii spitalului 

➢ se realizeaza in baza ordinului de serviciu  

➢ este permis in acele spatii in care se desfasoara activitate supusa controlului ➢ se realizeaza in 

prezenta unui reprezentant al spitalului  

  

Art. 56. Accesul autovehiculelor  

➢ autovehiculele serviciului de ambulanţă, autovehiculele personale sau alte vehicule care transportă 

persoane care necesită îngrijiri de urgenţă ori persoane care nu se pot deplasa au acces permanent în 

curtea spitalului  

➢ la morga spitalului accesul se face numai în timpul programului de lucru şi sub supravegherea 

persoanei responsabile cu activitatea in morga  

➢ accesul autovehiculelor furnizorilor de produse şi servicii în spital este permis cu respectarea 

următoarelor condiţii:  

• numai în timpul programului de lucru şi numai pe poarta principala de acces   

• pe baza legitimaţiei de serviciu, a documentului de identitate şi a confirmării şefilor de 

servicii sau ai departamentului solicitant  

➢ celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces în curtea sau parcarea spitalului numai dacă 

sunt autorizate de managerul spitalului, pe bază de permis de acces, afişat la vedere, eliberat de 

unitatea spitalicească şi aprobat de manager  

  

Art. 57. Nivelul de acces in diferitele zone din spital   

(1) usa de acces pe sectii/ compartimente cu paturi:  

 in afara orelor de vizita accesul este permis: ▪ 

angajatilor spitalului  

▪ furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

▪ organelor de control ale institutiilor abilitate  

▪ presa  

▪ echipe de salvare in situatii de urgenta  

▪ in prezenta unui reprezentant al spitalului  
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 in orele de vizita accesul este liber  

(2) acces (din exteriorul spitalului) la camera de garda; accesul este limitat la:  

conducerea spitalului  

• seful serviciului administrativ  

• personalul angajat in camera de garda   

• echipelor de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

• organelor de control ale institutiilor abilitate  

(3) oficii alimentare:  accesul este permis:  

• angajatilor spitalului care au atributii in portionarea hranei si servirea mesei  

• asistentilor sefi/ coordonatori cu atributii de control  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

• organelor de control ale institutiilor abilitate  

(4) spatii in care se afla depozitate documentele purtatoare de informatii despre pacientii internati 

sau care se afla in cursul unui proces de evaluare/ tratament  

 aceste spatii sunt:  

o cabinet asistenti medicali: se afla FOCG/ FSZ ale pacientilor internati in sectia/ 

compartimentul respectiv  

o registrator medical: se afla FOCG/ FSZ ale pacientilor externati din ultimele 4- 5 zile 

o statistician principal: se afla FOCG/ FSZ ale pacientilor externati in ultima luna o 

boxa stocare FOCG/ FSZ: se afla FOCG/ FSZ ale pacientilor externti in utimul an  

accesul in aceste spatii este permis:  

o personalului angajat in compartimentul respectiv: medici si asistenti medicali o 

furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari o organelor de control ale institutiilor abilitate  

(5) depozite de materiale de curatenie/ lenjerie din sectii/ compartimente: accesul este permis:  

• persoanelor cu atributii de efectuare a curateniei/ schimbare a 

lenjeriei  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  organelor de control 

ale institutiilor abilitate  

(6) depozite de materiale sanitare: accesul este permis:  

• asistentilor medicali/ coordonatori care au responsabilitatea asigurarii necesarului de aceste 

materiale pe sectii/ compartimente  

• echipe de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  organelor de control ale institutiilor abilitate  

(7) ploscar: accesul este permis:  

• ingrijitoarelor de curatenie  

• asistentilor care controleaza activitatea  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  organelor de control ale institutiilor abilitate  

(8) UTS: accesul este permis:  

• personalului cu atributii in UTS  

• medicilor prescriptori de sange/ produse de sange  

• echipe de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  
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• organelor de control ale institutiilor abilitate  

(9) salon nou nascuti- accesul este permis:  

personalului care deserveste salonul  

• echipe de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

• organelor de control ale institutiilor abilitate  

(10) ATI- accesul este permis:  

• personalului medical si sanitar/ auxiliar care deserveste ATI  

• pacientilor- insotiti de catre personal medical/ sanitar/ auxiliar din spital  

• echipe de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

• organelor de control ale institutiilor abilitate  

(11) cabinete ale medicilor din sectii/ compartimente cu paturi- acces permis:  

• medicilor  

• persoanelor care au acceptul medicilor  

• echipe de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

• organelor de control ale institutiilor abilitate  

(12) bloc operator/ sala de nasteri- accesul este permis:  

• personalului din compartimentul de chirurgie generala/ OG care deserveste BO/ SN  

• pacientilor care sunt insotiti de personal medical/ sanitar/ auxiliar  

• echipelor de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

• organelor de control ale institutiilor abilitate  

(13) sterilizare- accesul este permis:  

• asistentului care deserveste statia central de sterilizare  

• asistentilor medicali care transporta truse cu materiale destinate sterilizarii  

• echipelor de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

• organelor de control ale institutiilor abilitate  

(14) farmacie cu circuit inchis- accesul este permis:  

• personalului cu atributii in farmacie  

• echipelor de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

• organelor de control ale institutiilor abilitate  

(15) laborator de radiologie si imagistica medicala- accesul este permis:  

• personalului medical cu atributii in laborator  

• pacientilor- insotiti de catre reprezentanti ai spitalului  

• personalului medical care efectueaza programari de investigatii  

• echipelor de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

• organelor de control ale institutiilor abilitate  

(16) casierie- accesul este permis:  

• casierului  
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• echipelor de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

organelor de control ale institutiilor abilitate  

(17) cabinet de ambulator- accesul este permis:  

• personalului care deserveste ambulatorul  

• pacientilor insotiti sau nu  

• echipelor de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

• organelor de control ale institutiilor abilitate  

(18) camera de garda- aacesul este permis:  

• personalului care deserveste camera de garda  

• pacientilor care se adreseaza structurii de primire urgente  

• echipelor de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  organelor de control ale institutiilor abilitate  

(19) tablou electric- accesul este permis:  angajatilor cu atributii specifice  

• sefului serviciului administrativ  

• echipelor de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

• organelor de control ale institutiilor abilitate  

(20) spatii de depozitare deseuri- accesul este permis:  

• personalului cu atributii in transportul deseurilor de la locul de producer la locul de depozitare 

temporara  

• personalului cu atributii de igienizare a spatiilor pentru depozitarea deseurilor  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

• organelor de control ale institutiilor abilitate  

(21) statie de oxigen/ spatiu de depozitare buteli de oxigen-accesul este permis:  

• persoanelor care au atributii in manipularea buteliilor cu oxigen  

• sefului serviciului administrativ  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

• organelor de control ale institutiilor abilitate  

(22) centrala termica si generator electric- accesul este permis:  

• persoanelor cu atributii de supraveghere si intretinere a acestor instalatii  

• sefului serviciului administrativ  

• echipelor de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  organelor de control ale institutiilor abilitate  

(23) arhiva- accesul este permis:  

• persoanei cu atributii in arhiva  

• echipelor de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

• organelor de control ale institutiilor abilitate  

(24) depozit central de materiale- accesul este permis:  

• comisiei de receptie  

• gestionarului  

sefului serviciului administrativ  
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• directorului financiar conatabil  

• echipelor de salvare in situatii de urgenta  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  organelor de control ale institutiilor abilitate  

(25) morga- accesul este permis:  

• persoanei cu atributii in morga  

• persoanelor care preiau cadavre pe baza Certificatului de deces  

• furnizorilor de servicii/ produse/ lucrari  

• organelor de control ale institutiilor abilitate  

  

Art. 58. Modalitatea de interventie in cazul persoanelor neautorizate  

➢ personalul de protectie si paza interzice accesul in spital al persoanelor neautorizate:  

• persoane care nu pot face dovada legitimatiei de serviciu   

• persoane care sunt angajate ale spitalului, dar conform atributiilor si specificului muncii nu au 

acces in anumite zone  

• persoane care nu pot face dovada unei aprobari din partea conducerii spitalului pentru accesul 

in spital  

• persoane care nu poseda documentul de acces pentru insotitor permanent al unui pacient 

internat  

• persoane neinsotite de un reprezentant al spitalului  

• persoane violente verbal sau fizic  

• persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice (persoane externe sau personal angajat)  

• persoane care insotesc minori si nu pot face dovada legaturii de rudenie  

• persoane care au asupra lor arme  

• persoane care doresc acces in afara orarului aprobat pentru vizite  

➢ modalitatea de interzicere a accesului este initial verbala, iar daca persoana nu respecta indicatia 

verbala de interzicere a accesului este oprita prin retinere fizica de catre personalul de paza  

➢ prin intermediul butonului de panica, personalul de protectie si paza a spitalului avertizeaza si 

solicita prezenta echipei mobile de pe teren  

➢ personalul de protectie si paza a spitalului solicita telefonic interventia unui echipaj al politiei  

➢ personalul de protectie si paza, prin intermediul sefului serviciului administrativ, instiinteaza 

conducerea spitalului despre tentativa de acces fara autorizare  

➢ conducerea spitalului depune plangere la politie fata de fapta constata  

➢ daca tentativa de acces neautorizat este din partea unei persoane angajate a spitalului, conducerea 

spitalului sesizeaza comisia de disciplina si se aplica procedura de sanctionare disciplinara din partea 

spitalului, indiferent de rezultatul cercetarii in urma depunerii plangerii la politie  

  

XIX. Reguli de acces in aplicatia informatica utilizata de catre spital Art. 

59. Date generale  

➢ accesul in modulele aplicatiei informatice utilizate in spital este pe baza de user si parola  

➢ fiecare angajat, care in indeplinirea atributiilor de serviciu utilizeaza aplicatia informatica, 

primeste un nume de utilizator si o parola de acces, la solicitarea scrisa a conducerii 

spitalului adresata furnizorilor de soft (prin completarea formularului specific pus la 

dispozitie de catre furnizorul de soft si trimisa acestuia prin e mail)  
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➢ fiecare utilizator poate sa- si modifice parola de acces in aplicatie  

➢ conducerea spitalului stabileste conditiile si nivelul de acces in modulele aplicatiei, acestea 

fiind transmise administratorilor de soft, care opereaza modificarile sau setarile, permitandu- 

se astfel accesul fiecarui utilizator in functie de atributiile proprii de serviciu Art. 60 

Conditiile si nivelul de acces pe categorii profesionale  

(1) manager  

▪ are acces la toate modulele aplicatiei  

▪ poate efectua si vizualiza modificari in toate modulele  

(2) director medical  

▪ are acces la modulul “spital”  pentru operare modificari si vizualizare, pentru 

compartimentul de obstetrica fiziologica si cabinet OG si modulul “statistica”, pentru 

vizualizarea informatiilor  

▪ are acces la modulul “spital”  pentru vizualizare pentru toate compartimentele si 

cabinetele   

(3) director financiar contabil  

▪ are acces la modulul “budget manager” cu subcapitolele: “contabilitate”, “gestiune 

materiale si obiecte de inventar, mijloace fixe”, “contracte/ comenzi”, pentru operare 

modificari si vizualizare date  

(4) personal RUNOS  

▪ are acces la modulul “Salary manager” pentru subcapitolul personal, pentru operare 

modificari si vizualizare date  

(5) sef serviciu administrativ/ responsabil achizitii publice  

▪ are acces la modulul “Budget manager- contracte/ comenzi”  

(6) serviciul financiar contabilitate  

▪ are acces la modulul “Salary manager” pentru subcapitolele salarizare si personal, 

pentru operare modificari si vizualizare date  

(7) responsabil managementul calitatii/ secretar/ responsabil arhiva  

▪ are acces la modulul “statistica” pentru vizualizare date  

(8) statistician principal  

▪ are acces la modulele: “spital”, “statistica”, farmacie”, “laborator”pentru operare 

modificari si vizualizare date  

▪ are acces la “DRG- SZ” si “DRG” pentrtu operare modificari si vizualizare date  

▪ are acces la modulele: “SIUI- raportare” pentru raportarea activitatii spitalului   

(9) registrator medical/ gestionar depozit central de material  

▪ are acces la modulele: “spital” si “statistica” pentru operare modificari si vizualizare 

date  

▪ are acces la modulul “Budget manager- gestiune”  

 (10)  farmacist sef  

▪ are acces la modulul “Farmacie” si “Statistica” pentru operare modificari (numai la 

farmacie) si vizualizare date  

 (11)  asistent medical de famacie  

▪ are acces la modulul “Farmacie” si “Statistica” pentru operare modificari (numai la 

farmacie) si vizualizare date  
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 (12)  asistent medical coordonator ingrijiri pe spital/ responsabil CPIAAM  

▪ are acces la modulul de spital pentru operare modificari si vizualizare date si la modulul 

de statistica pentru vizualizare date  

 (13)  medic coordonator camera de garda  

▪ are acces la modulul spital (pentru oprare modificari si vizualizare date) si statistica 

pentru vizualizare date  

 (14)  asistent medical camera de garda  

▪ are acces la modulul spital (pentru oprare modificari si vizualizare date) si statistica 

pentru vizualizare date  

 (15)  medic curant  

▪ are acces la modulul spital (pentru oprare modificari si vizualizare date) si statistica 

pentru vizualizare date  

 (16)  asistent medical sectie/ compartiment  

▪ are acces la modulul spital (pentru oprare modificari si vizualizare date) si statistica 

pentru vizualizare date  

 (17)  asistent medical sef/ coordonator sectie/ compartiment  

▪ are acces la modulul spital (pentru oprare modificari si vizualizare date) si statistica 

pentru vizualizare date  

 (18)  personal UTS  

▪ are acces la modulul spital pentru operare modificari si vizualizare date si la modului 

statistica pentru vizualizare date  

 (19)  medic specialist/ primar laborator radiologie si imagistica medicala  

▪ are acces la modulul spital pentru operare modificari si vizualizare date si la modului 

statistica pentru vizualizare date  

 (20)  asistent medical laborator radiologie si imagistica medicala (laborator externalizat)  

▪ are acces la modulul spital pentru operare modificari si vizualizare date si la modulul 

statistica pentru vizualizare date  

 (21)  asistent de laborator analize medicale  

▪ are acces la modulul “Laborator” pentru operare modificari si vizualizare date  

 (22)  medic curant si asistent medical din ambulatorul integrat  

▪ are acces la modulul spital- ambulator pentru operare modificari si vizualizare date si 

la modulul statistica pentru vizualizare date Art. 61.   

Protectia datelor din baza de date a spitalului se realizeaza in modul urmator:  

➢ sistem de backup al datelor care se realizeaza automat prin software specializat 

(Acronis/Veeam) zilnic si saptamanal, dupa cum urmeaza:  

• baza de date SQL Server este copiata zilnic pe un server Linux si replicata pe un NAS 

Synology  

• profilul activedirectory al fiecarui utilizator este salvat saptamanal  

➢ protectia sistemului informational este realizata prin politici de securitate integrate precum:  o 

managementul accesului utilizatorilor (la nivel ActiveDirectory si la nivel de aplicatie) o 

restricţionarea accesului utilizatorilor la sisteme şi aplicaţii o asigurarea securităţii 

echipamentelor (protectia fizica a serverelor) o protecţie împotriva programelor malware 

(Bitdefender GravityZone) o jurnalizarea evenimentelor şi activităţilor  
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XX.  Accesul si utilizarea bazei de date privind pacientii, in scop de cercetare, studii, analize, 

documentare  

Art. 62.  

➢ personalul angajat al spitalului care are atributii de intocmire a rapoartelor statistice, 

prelucrarilor statistice pentru institutii cu care spitalul colaboreaza (casa de asigurari de 

sanatate, directia de sanatate publica judeteana, inspectoratul teritorial de munca, etc) are 

acces neingradit la baza de date privind pacientii atat din arhiva digitala cat si din arhiva de 

documente a spitalului, in vederea indeplinirii atributiilor de serviciu  

➢ in cazul de mai sus prelucrarile datelor privind pacientii si raportarile se efectueaza astfel 

incat sa fie protejate datele cu caracter personal ale pacientilor  

➢ solicitarile privind utilizarea bazei de date privind pacientii, in scop de cercetare, studii, 

analize, documentare, se adreseaza managerului spitalului si contin:  

• date de identificare ale persoanei/ institutiei care solicita accesul la baza de date  

• descrierea explicita a scopului utilizarii bazei de date  

• descrierea modului de colectare a datelor din baza de date  

• datele de interes din baza de date referitoare la pacienti si modul in care acestea sunt 

utilizate in atingerea scopului propus  

• angajamentul de protectie a datelor cu caracter personal  

• angajamentul ca datele cercetarii, studiului, analizei, documentarii vor fi inaintate 

spitalului dupa finalizarea acestuia  

• angajamentul de protectie al bazei de date solicitant  

• datele de contact la care se va inainta raspunsul  

➢ managerul are dreptul sa refuze accesul la baza de date daca solicitarea nu intruneste toate 

criteriile necesare sau daca considera ca misiunea/ viziunea si valorile spitalului sunt in 

dezacord cu scopul studiului sau cu metodele acestuia  

➢ raspunsul este transmis la datele de contact puse la dispozitie si contine detaliile modului de 

acces  

➢ accesul la baza de date digitala se realizeaza intotdeauna prin intermediul unui reprezentant al 

spitalului si nu prin accesul direct la baza de date pe baza de utilizator si parola, ale 

solicitantului  

➢ nu se acorda nume de utilizator si parola pentru acces in aplicatia informatica/ baza de date 

digitala, unor persoane din afara spitalului sau pentru persoane angajate ale spitalului care, 

prin natura profesiei nu au nevoie de accesarea aplicatiei informatice in vederea indeplinirii 

atributiilor de serviciu  

➢ accesul la baza de date din arhiva de documente se efectueaza intotdeauna sub supravegherea 

unui reprezentant al spitalului, care este prezent in arhiva in toata perioada de acces a 

solicitantului  

➢ in cazul in care cercetarea, studiul, analiza, documentarea este efectuata de catre Spitalul 

Orasenesc Rupea, utilizand baza de date digitala a spitalului, transmiterea datelor catre 

colaboratori se face cu protectia datelor cu caracter personal ale pacientilor. In acest caz 

Spitalul Orasenesc Rupea semneaza un acord de confidentialitate a datelor cu caracter 

personal si un acord prin care colaboratorul care prelucreaza baza de date isi ia angajamentul 

de utilizare a acesteia strict in interesul Spitalului Orasenesc Rupea si de netransmitere a 

bazei de date la terti.   
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