
























































































DISPOZITII FINALE

Art.96 (1). Prezentul Regulament lnte
Bucuresti intra in vigoare la data de

rn al Sp

a
italului C lnr c de Urgenta Bagdasar-Arseni

conform Deciziei interne nr.
l\+ 1 AL.At ZA![ , in urma aprobarii proiectului de regumament propus de

membrii Comitetului director si are la baza prevederile legislatiei generale si specifice in
vigoare si completeaza dispozitille cuprinse in Codul Munciisi in celelalte acte normative
in vigoare
(2) Continutul si prevederile Regulamentului lntern se aduc la cunostinta salariatilor sub
semnatura si vor produce efecte fata de salariati din momentul luarii la cunostinta de
catre continutul acestuia.
(3) Obligatia de informare a salariatilor cu privire la continutul prezentului regulament
va fi indeplinita de angajator.
(4) Modulconcret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul Regulamentului
lntern se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil.
(5) Regulamentul lntern se afiseaza la sediul anBajatorului si pe site-ul spitalul.
(6) Celor ce se vor angaja ulterior, li se va aduce la cunostinta, prin grija sefului
compartimentului in care isiva desfasura activitatea.
(7) Orice modificare ce intervine in continutul regulamentului intern este supusa
procedurilor de informare specificate de prezentul regulament.
Art.97 (1). Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile
regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unuidrept alsau.
(2). Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta
instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data
comunicarii de catre angajator.
Art. 98 (1) Prezentul Re8ulament intern va putea fi modificat atunci cand apar acte
normative noi privitoare la organizarea si disciplina muncii, precum si ori de cate ori
interesele spitalului o impun, fiind adus la cunostinta personalului sub semnatura, prin
afisare la locuri vizibile si prin postare pe site-ul spitalului.
(2) Propunerile de modificare si completare vor fi prezentate si reprezentantilor
sindicatelor.
(3) lntrarea in viBoare a unor dispozitii legale imperative, obligatorii pentru angajator si

angajati, modifica in mod corespunzator, de drept, prezentul Regulament hlern.
Art.99 Anexele 1la 3 fac parte din prezentul Regulament lntern. l
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