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Prezenta forma actualizata este valabila de la 31 octombrie 2012 pana la data selectata
-----------*)ă Formaă actualizat ă aă acestuiă actă normativă pân ă laă dataă deă 20ă maiă 2015ă esteă realizat ă
deă c treă Departamentulă juridică dină cadrulă S.C.ă "Centrulă Teritorială deă Calculă Electronic"ă
S.A. Piatra-Neam ă prină includereaă tuturoră modific riloră şiă complet riloră aduseă deă c tre:ă
ORDINUL nr. 1.498 din 15 noiembrie 2004; ORDINUL nr. 655 din 20 iunie 2005; ORDINUL nr. 748
din 2 mai 2007; ORDINUL nr. 556 din 4 mai 2009; ORDINUL nr. 1.768 din 28 decembrie 2011;
ORDINUL nr. 1.067 din 23 octombrie 2012.
Con inutulă acestuiă actă apartineă exclusivă S.C.ă Centrulă Teritorială deă Calculă Electronică
S.A. Piatra-Neamt si nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru
informarea utilizatorilor.
În temeiul Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 743/2003 privindă organizareaă şiă func ionareaă
MinisteruluiăS n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,
v zândăReferatulădeăaprobareăalăDirec ieiăstrategieăşiăstructuriăsanitareănr.ăO.B.ă7.656ă
din 1 iulie 2004,
ministrulăs n t

iiăemiteăurm torulăordin:

ART. 1
Seă aprob ă Regulamentulă privindă timpulă deă munc ,ă organizareaă şiă efectuareaă g rziloră înă
unit ileă publiceă dină sectorulă sanitar,ă prev zută înă anexaă careă faceă parteă integrant ă dină
prezentul ordin.
ART. 2
Prezentulă regulamentă seă aplic ă şiă unit iloră sanitareă dină subordineaă ministereloră şiă
institu iilorăcuăre eaăsanitar ăproprie.
ART. 3
Peă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezentuluiă ordină seă abrog ă Regulamentul nr. 67 din 9
martie 1982 privindă timpulă deă munc ,ă organizareaă şiă efectuareaă g rziloră înă unit ileă
sanitare,ăprecumăşiăoriceăalteădispozi iiăcontrare.
ART. 4
Direc iileă deă specialitateă dină cadrulă Ministeruluiă S n t ii,ă direc iileă deă s n tateă
public ăşiăunit ileăsanitareăcuăpersonalitateăjuridic ăvorăduceălaăîndeplinireădispozi iileă
prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI.
Ministrulăs n t ii,
Ovidiu Brînzan
Bucureşti,ă1ăiulieă2004.
Nr. 870.
ANEX
REGULAMENT
privind timpulădeămunc ,ăorganizareaăşiăefectuareaăg rzilorăîn
unit ileăpubliceădinăsectorulăsanitar
CAP. I
Timpulădeămunc
ART. 1

(1)ă Timpulă deă munc ă reprezint ă timpulă peă careă salariatulă îlă foloseşteă pentruă
îndeplinirea sarcinilor deămunc .
(2)ă Pentruă salaria iiă angaja iă cuă norm ă întreag ,ă durataă normal ă aă timpuluiă deă munc ă
esteădeă8ăoreăpeăziăşiădeă40ădeăoreăpeăs pt mân .
(3)ăÎnăfunc ieădeăspecificulăunit iiăsauăalămunciiăprestate,ăseăpoateăoptaăşiăpentruăoă
repartizare inegal ă aă timpuluiădeămunc ,ăcuărespectareaă durateiă normaleă aă timpuluiădeămunc ă
deă40ădeăoreăpeăs pt mân .
(4)ă Repartizareaătimpuluiădeămunc ăînăcadrulăs pt mâniiăeste,ă deăregul ,ă uniform ,ădeă8ă
oreăpeăziătimpădeă5ăzile,ăcuădou ăzileădeărepaus.
ART. 2
(1)ă Mediciiă încadra iă înă unit iă publiceă dină sectorulă sanitară auă programă deă 7ă oreă înă
medie pe zi.
(2)ă Mediciiă dină unit ileă şiă compartimenteleă deă cercetareă ştiin ific ă medicofarmaceutic ăauăunăprogramădeă7ăoreăzilnic.
(3)ă Mediciiă careă lucreaz înă urm toareleă activit iă şiă locuriă deă munc ă auă programă deă 6ă
oreăînămedieăpeăzi,ădup ăcumăurmeaz :
a)ăanatomieăpatologic ;
b)ămedicin ălegal ,ăînăactivitateaădeăprosectur ăşiădisec ie;
c) activitatea de radiologie-imagistic ă medical ă şiă roentgenterapie,ă medicin ă nuclear ă
şiă radioizotopi,ă igienaă radia iiloră nucleare,ă terapieă cuă energiiă înalte,ă angiografieă şiă
cateterism cardiac.
ART. 3
(1)ă Mediciiă directoriă generaliă şiă directoriă generaliă adjunc iă medicaliă auă programă deă 7ă
ore zilnic.
(2)ăDirectoriiăgenerali,ăcuăexcep iaămediciloră careăocup ăacesteăfunc ii,ă auăprogramă deă
8 ore zilnic.
(3)ăMediciiăşefiădeăsec ie/laborator/serviciuămedicalăauăprogramădeă7ăoreăzilnic.
----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDINUL nr. 1.067 din 23
octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 31 octombrie 2012.
ART. 4
(1)ă Înă unit ileă sanitareă publiceă cuă paturiă mediciiă careă lucreaz ă înă sec iileă sauă
compartimenteleăcuăpaturiăasigur ăactivitateaăînăcadrulătimpuluiădeămunc ădeă7ă oreăînămedieă
pe zi, în program continuu sau divizat astfel:
a)ă pentruă spitaleă clinice,ă universitare,ă instituteă şiă centreă medicaleă clinice,ă spitaleă
deă urgen ,ă spitaleă jude ene,ă spitaleă de monospecialitate, spitale municipale, spitale
or şeneşti,ăcentreămedicale:
- activitateăcurent ădeă6ăoreăînăcursulădimine iiăînăzileleălucr toare;
- 20ădeăoreădeăgard ălunar;
b)ăpentruăspitaleădeăboliăcronice,ăspitaleăcomunaleăşiăsanatorii:
- activitateaăcurent ădeăminimumă5ăoreăînăcursulădimine iiăînăzileleălucr toare;
- 40ădeăoreădeăgard ălunar.
(2)ăPentruăspitaleleănominalizateălaăalin.ă(1)ălit.ăa),ăconsiliulădeăadministra ieăpoateă
aproba organizarea contravizitei prin diminuareaă corespunz toareă aă activit iiă curenteă deă 6ă
oreă înă cursulă dimine ii,ă f r ă caă activitateaă curent ă înă cursulă dimine iiă înă zileleă
lucr toareăs ăfieămaiămic ădeă5ăoreăzilnic.
(3)ă Contravizitaă seă poateă organizaă laă nivelulă tuturoră sec iiloră şiă compartimentelor cu
paturiăsauănumaiălaăuneleăsec iiăoriăcompartimenteăcuăpaturi,ăînăfunc ieădeăprofilulămedicală
al acestora.
(4)ă Contravizitaă seă organizeaz ă dup -amiazaă înă zileleă lucr toareă şiă diminea aă înă zileleă
deărepausăs pt mânal,ă s rb toriă legaleă şiăînăcelelalteă zileă înăcare,ă potrivitădispozi iiloră
legale,ănuăseălucreaz .
ART. 4^1
(1)ă Înă cadrulă programuluiă deă 7ă oreă înă medieă peă zi,ă mediciiă dină unit ileă sanitareă
publiceă cuă paturiă auă obliga iaă deă aă acorda,ă cuă prioritate,ă consulta iileă interdisciplinareă
pentruă pacien iiă interna iă înă unitateă sauă pentruă ceiă interna iă înă alteă spitale,ă înă bazaă
rela iilorăcontractualeăstabiliteăîntreăunit ileăsanitareărespective.
(2)ăConsulta iileăinterdisciplinareăseăacord ălaărecomandareaămediculuiăcurant,ăaprobat ă
deă mediculă şefă deă sec ie,ă mediculă coordonatoră ală compartimentuluiă medicală sau,ă dup ă caz,ă aă
directorului medical.
(3)ă Mediciiă şefă deă sec ie/şefă deă laboratoră sau,ă dup ă caz,ă directorulă medicală auă
obliga iaă deă aă coordonaă şiă deă aă controlaă acordareaă cuă prioritateă aă consulta iiloră
interdisciplinare.
-----------

Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDINUL nr. 1.067 din 23 octombrie
2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 31 octombrie 2012.
ART. 5
(1)ă Mediciiă încadra iă înă structurileă deă primireă urgen eă - UPU-SMURD, UPU sau CPU - îşiă
desf şoar ăactivitateaăînădou ătureăînăsistemădeă12ăoreăcuă24ădeăoreălibere.
(2)ă Înă situa iaă înă careă num rulă mediciloră încadra iă înă structurileă deă primireă urgen eă
esteă insuficientă pentruă aă permiteă organizareaă activit iiă conformă prevederiloră alin.ă (1),ă
activitateaăzilnic ăseădesf şoar ăînădou ătureădeăcâteă7ăore.
----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDINUL nr. 1.067 din 23 octombrie
2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 31 octombrie 2012.
ART. 6
Mediciiă încadra iă laă serviciulă deă ambulan ă auă programă deă 7ă oreă zilnică şiă desf şoar ă
activitate în ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere.
----------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.498 din 15 noiembrie 2004,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.130 din 30 noiembrie 2004.
ART. 7
(1)ă Mediciiă încadra iă înă laboratoareleă deă radiologie-imagistic ă medical ă şiă
laboratoareleădeăanalizeămedicaleădesf şoar ăactivitateăînădou ăture.
(2)ă Continuitateaă asisten eiă medicaleă înă specialit iă paracliniceă seă asigur ă prină liniiă
deăgard .
ART. 8
(1)ă Personalulă sanitară cuă preg tireă superioar ,ă încadrată înă unit ileă publiceă dină
sectorulă sanitar,ă areă programă deă 7ă oreă zilnic,ă inclusivă personalulă cuă preg tireă superioar ă
dinăunit ileăşiăcompartimenteleădeăcercetareăştiin ific ămedical .
(2)ă Personalulă nominalizată laă alin.ă (1)ă îşiă desf şoar ă activitateaă înă programă continuuă
sauădivizatălaăacelaşiălocădeămunc ăoriăînălocuriădeămunc ădiferite.
(3)ă Personalulă sanitară cuă preg tireă superioar ă careă îşiă desf şoar ă activitateaă laă
urm toareleăactivit iăşiălocuriădeămunc ăareăprogramădeă6ăoreăzilnic,ădup ăcumăurmeaz :
a)ăanatomieăpatologic ;
b)ămedicin ălegal ,ăînăactivitateaădeăprosectur ăşiădisec ie;
c)ă activitateaă deă radiologieă şiă roentgenterapie,ă medicin ă nuclear ă şiă radioizotopi,ă
igienaăradia iilorănucleare,ăterapieăcuăenergiiăînalte.
ART. 9
(1)ă Asistenteleă medicaleă cuă studiiă superioareă şiă personalulă sanitară mediu,ă încadrateă înă
unit ileă sanitareă publiceă dină sectorulă sanitar,ă auă programă deă 8ă oreă zilnic,ă înă programă
continuuăsauădivizat,ăînăacelaşiălocădeămunc ăsauăînălocuriădeămunc ădiferite.
(2)ă Asistenteleă medicaleă cuă studiiă superioareă şiă personalulă sanitară mediuă careă îşiă
desf şoar ăactivitateaălaăurm toareleălocuriădeămunc ăauăprogramădeă7ăoreăzilnic,ăînăprogramă
continuuăsauădivizat,ădup ăcumăurmeaz :
a) hidrotermoterapie;
b) laboratoare sau compartimente de analize medicale.
(3)ă Asistenteleă medicaleă cuă studiiă superioareă şiă personalulă sanitară mediu,ă încadrateă laă
urm toareleă locuriă deă munc ă şiă activit i,ă auă programă deă 6ă oreă zilnic,ă înă programă continuuă
sauădivizat,ădup ăcumăurmeaz :
a)ăanatomieăpatologic ;
b)ămedicin ălegal ,ăînăactivitateaădeăprosectur ,ăs liădeădisec ieăşiămorgi;
c)ă radiologieă şiă roentgenterapie,ă medicin ă nuclear ă şiă radioizotopi,ă igienaă radia iiloră
nucleare, terapie cu energii înalte, angiografieăşiăcateterismăcardiac.
------------Art. 9 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 748 din 2 mai 2007, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 7 mai 2007.
ART. 10
(1) Personalul sanitar auxiliar din unit ileă publiceă dină sectorulă sanitară areă programă
deă 8ă oreă zilnic,ă înă programă continuuă sauă divizat,ă înă acelaşiă locă deă munc ă sauă înă locuriă deă
munc ădiferite.
(2)ăPersonalulăsanitarăauxiliarăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăurm toareleălocuriădeă
munc ăareăprogramădeă7ăoreăzilnicăînăprogramăcontinuuăsauădivizat,ădup ăcumăurmeaz :
a) hidrotermoterapie;
b) laboratoare sau compartimentele de analize medicale.

(3)ăPersonalulăsanitarăauxiliarăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăurm toareleălocuriădeă
munc ăareăprogramădeă6ăoreăzilnicăînăprogramăcontinuuăsauădivizat,ădup ăcumăurmeaz :
a)ăanatomieăpatologic ;
b)ămedicin ălegal ,ăînăactivitateaădeăprosectur ăşiădisec ie;
c)ă activitateaă deă radiologieă şiă roentgenterapie,ă medicin ă nuclear ă şiă radioizotopi,
igienaăradia iilorănucleare,ăterapieăcuăenergiiăînalte.
ART. 11
(1)ă Personalulă tehnic,ă economică şiă administrativ,ă personalulă deă deservire,ă paz ă şiă
pompieri,ăprecumăşiămuncitoriiăauăprogramădeă8ăoreăzilnic.
(2)ă Personalulă tehnică şiă muncitoriiă careă îşiă desf şoar ă activitateaă laă urm toareleă
locuriădeămunc ăauăprogramădeă6ăoreăzilnic:
a)ăanatomieăpatologic ;
b)ămedicin ălegal ,ăînăactivitateaădeăprosectur ăşiădisec ie;
c) activitatea deă radiologieă şiă roentgenterapie,ă medicin ă nuclear ă şiă radioizotopi,ă
igienaă radia iiloră nucleare,ă terapieă cuă energiiă înalteă - careă asigur ă între inereaă şiă
reparareaăaparaturiiădinăacesteăactivit i.
(3)ă Înă func ieă deă modulă deă desf şurareă aă activit ii,ă muncitoriiă potă desf şuraă
activitate în 3 ture.
ART. 12
(1)ăFarmaciştiiăşiăasisten iiădeăfarmacieădinăfarmaciileăcuăcircuităînchisădinăunit ileă
sanitareă cuă paturiă asigur ă activitateaă curent ă aă farmaciei,ă inclusivă înă zileleă deă sâmb t ,ă
duminic ăşi s rb toriălegale.
(2)ăFarmaciştiiăşiăasisten iiădeăfarmacieădinăfarmaciileăcuăcircuităînchisădinăunit ileă
sanitareăf r ăpaturiăasigur ăactivitateaăcurent ăaăfarmaciei.
(3)ă Pentruă farmaciileă cuă circuită închisă programulă farmaciştiloră şiă ală asisten ilor de
farmacieăseăvaăstabiliăînămodăcorelatăcuăprogramulăunit ilorăpubliceăpeăcareăleădeservesc,ă
organizându-seă celă pu ină înă dou ă tureă sau,ă înă cazulă func ion riiă într-un singur schimb,
organizându-seăînăprogramăfrac ionatăoriăprogramăcareăs ăcuprind ăambeleătureăaleăunit ii.
ART. 13
(1)ăÎnăunit ileăpubliceădinăsectorulăsanitarăpersonalulădeălaălocurileădeămunc ăînăcareă
activitateaă seă desf şoar ă f r ă întrerupereă - 3 ture - şiă careă areă programă deă 8ă oreă zilnic,ă
înăraportăcuănecesit ileăasisten ei medicale,ăpoateălucraăprinărota ieăînătureădeă8ăoreăcuă
16 ore libere sau 12 ore cu 24 de ore libere.
(2)ă Personalulă sanitară mediuă şiă personalulă auxiliară sanitară încadrată înă structurileă deă
primireă urgen eă - unitateă deă primireă urgen eă sauă compartimentă deă primireă urgen eă desf şoar ăactivitateăînă3ăture.
(3)ă Personalulă dină unit ileă publiceă cuă paturiă dină sectorulă sanitar,ă careă lucreaz ă înă
locurileă deă munc ă undeă activitateaă seă desf şoar ă înă 3ă ture,ă pentruă aă beneficiaă deă sporulă
prev zută pentruă activitateaă desf şurat ă înă 3ă tureă areă obliga iaă deă aă prestaă lunară ună num ră
egal de zile în tura a 2-aăşiăturaăaă3-a.ăNum rulădeăzileăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaă
în tura a 2-aă şiă aă 3-aă vaă fiă stabilită deă consiliulă deă administra ieă ală fiec reiă unit iă
publice sanitare,ă peă baz ă deă graficeă lunare,ă înă aşaă felă încâtă s ă seă asigureă continuitateaă
activit ii.
(4)ă Prinăgraficeleă lunareădeăactivitateă întocmiteă anticipată pentruăoă lun ,ăpeălocuriădeă
munc ,ăseăstabileşte:
a)ănum rulădeăpersonalăpeăfiecareătur ăînăraportăcuănevoileăasisten eiămedicale;
b)ărota iaăpeătureăaăpersonalului;
c)ăintervalulălegalădintreădou ăzileăconsecutiveădeălucru.
(5)ă Graficeleă lunareă deă activitate,ă peă locuriă deă munc ,ă seă întocmescă deă şefulă deă
compartimentăşiăseăaprob ădeăconducereaăunit ii.
(6)ă Modificareaă graficeloră lunareă seă poateă faceă deă c treă conducereaă unit ii,ă laă
propunereaăşefuluiădeăcompartiment.
(7)ăPersonalulădinăunit ileăpubliceădinăsectorulăsanitarăundeăactivitateaăseădesf şoar ă
în 3 ture poate fi scutit temporar de a presta activitate în tura de noapte atunci când se
afl ăînăunaădintreăurm toareleăsitua ii:
a)ăînăcazădeăgraviditate,ălehuzieăşiăpeătimpulăcâtăal pteaz ;
b)ăareăprogramăredusăpeăbaz ădeăcertificatămedical;
c)ă stareaă deă s n tate contravineă desf şur riiă activit iiă înă turaă aă 3-a,ă dovedit ă cuă
certificat medical;
d) pensionare de invaliditate de gradul III.
ART. 14
Personalulăsanitarămediuăcareăocup ăfunc iaădeădirectorădeăîngrijiriăşiăasistentămedicală
şefăpeăunitateănuăpoateădesf şuraăactivitateăînă3ăture.
ART. 15

Personalulă sanitară mediu,ă operatoriiă registratoriă deă urgen ,ă şoferiiă deă autosanitar ,ă
ambulan ieriiă şiă brancardieriiă dină cadrulă serviciuluiă deă ambulan ă desf şoar ă activitateă înă
ture în sistem de 12 oreăcuă24ădeăoreălibere,ăpeăbaz ădeăgraficeălunare,ăîntocmiteădeăşefulă
serviciuluiă asisten ă medical ă deă urgen ,ă transportă sanitară şiă aprobateă deă mediculă
director.
----------Art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.498 din 15 noiembrie
2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.130 din 30 noiembrie 2004.
ART. 16
Înăfunc ieă deăspecificulă fiec reiăunit iăpubliceă dină sectorulăsanitar,ăoraă deăîncepereă
şiă oraă deă terminareă aă programuluiă zilnic pentruă fiecareă locă deă munc ă şiă categorieă deă
personalăseăstabilescăprinăregulamentulăinternăalăunit iiăşiăseăcomunic ăsalaria ilor.
ART. 17
Mediciiă şiă farmaciştiiă careă ocup ă func iiă înă conducereaă unit iiă sanitareă publiceă îşiă
p streaz ăpeătoat ăperioadaărespectiv ăpostulăocupatăprinăconcursăînăsectorulăsanitarăşiăpotă
s ă lucrezeă laă postulă rezervată pân ă laă 50%ă dină timpulă normală deă lucruă înă cadrul normei de
baz .
ART. 18
(1)ăSalariateleăcareăal pteaz ăauădreptul,ăînăcadrulăprogramuluiădeălucru,ălaădou ăpauzeă
pentruăal ptareădeăcâteăoăor ăfiecare.
(2)ă Laă cerereaă salariatelor,ă pauzeleă pentruă al ptareă potă fiă înlocuiteă cuă reducereaă
durateiănormaleăaătimpuluiădeămunc ăcuădou ăoreăzilnic.
(3)ă Pauzeleă şiă reducereaă durateiă normaleă aă timpuluiădeămunc ,ăacordateăpentruăal ptare,ă
seăincludăînătimpulădeămunc ,ănuădiminueaz ă veniturileăsalarialeă şiăsuntăsuportateăintegrală
din fondul de salarii al angajatorului.
ART. 19
Personalulă detaşat,ă precumă şiă personalulă careă lucreaz ă temporară într-ună locă deă munc ă
undeă seă prevedeă ună timpă deă munc ă zilnic,ă maiă mică sauă maiă mareă decâtă acelaă peă careă îlă
presteaz ălaăfunc iaăsaădeăbaz ,ăefectueaz ălaăloculădeămunc ăundeăesteădetaşatăsauălucreaz ă
temporarătimpulădeămunc ăprev zutăpentruăacestălocădeămunc ,ăînăcondi iileăprev zuteăpentruă
personalulăpropriuăalăunit ii.
ART. 20
(1)ăPersonalulădidacticădinăînv
mântulăsuperiorămedicalăşiăfarmaceutic careădesf şoar ă
activitateă integrat ă prină cumulă deă func ii,ă înă bazaă unuiă contractă cuă jum tateă deă norm ,ă înă
unit iă sanitareă undeă func ioneaz ă catedraă sauă disciplinaă didactic ă presteaz ă aceleaşiă
obliga iiădeăserviciuăcaăşiăpersonalulămedicalăşiăfarmaceutic încadratăcuănorm ăîntreag .
(2)ă Înă cadrulă presta ieiă integrate,ă personalulă prev zută laă alin.ă (1)ă asigur ă activitateă
curent ă înă cursulă dimine iiă şiă g rzi,ă peă lâng ă atribu iileă func ieiă didactice,ă primindă dină
parteaăunit iiăsanitareădrepturileăsalarialeăaferenteăcontractuluiăindividualădeămunc ăprină
cumulădeăfunc iiăcuăjum tateădeănorm ,ăcuăexcep iaăreziden ilor.
(3)ă Personalulă didactică deă laă catedreleă sauă disciplineleă careă func ioneaz ă înă alteă
unit iă decâtă celeă sanitareă vaă fiă integrată înă unit iă publice din sectorul sanitar,
stabiliteă deă Ministerulă S n t ii,ă laă propunereaă direc ieiă deă s n tateă public ,ă deă comună
acordăcuăconducereaăinstitu iilorădeăînv
mântăsuperiorădeămedicin ăşiăfarmacie.
(4)ă Cadreleă didacticeă careă desf şoar ă activitateă integrat ă prină cumulă deă func ii,ă înă
condi iileă alin.ă (3),ă presteaz ă oă activitateă aferent ă uneiă jum t iă deă norm ă aă unuiă medică
sau farmacist, în medie pe zi, primind drepturile salariale aferente contractului individual
deămunc ,ăcuăexcep iaăreziden ilor.
(5)ă Mediciiă şiă farmaciştiiă potă desf şuraă activitateă integrat ă prină cumulă deă func iiă înă
spitale,ă instituteă şiă centreă medicaleă clinice,ă centreă deă diagnostică şiă tratament,ă
laboratoareă şiă cabineteă medicale,ă farmaciiă publiceă sauă deă spital,ă direc iiă deă s n tateă
public ,ăunit iădeăcercetareăştiin ific ămedical ăsauăfarmaceutic ,ăunit iădeăproduc ieădeă
medicamente,ă agreateă deă institu iileă deă înv
mântă superioră cuă profilă medico-farmaceutic
uman.
(6)ă Integrareaă clinic ,ă prină cumulă deă func iiă cuă jum tateă deă norm ,ă aă mediciloră şiă
farmaciştiloră înă unit iă publiceă dină sectorulă sanitară seă stabileşteă deă conducereaă fiec reiă
unit iăsanitareăcuăpersonalitateăjuridic ,ăînălimitaăposturilorănormateăşiăaănecesaruluiădeă
serviciiămedicaleăşiăuniversitareăşiăseăavizeaz ădeăMinisterulăS n t ii.
----------Alin. (6) al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDINUL nr. 1.067 din
23 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 31 octombrie 2012.
-------------

Art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 655 din 20 iunie 2005,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 27 iunie 2005.
ART. 21
(1) În cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii cu norma deă baz ă înă spitală
desf şoar ăactivitateăînăcadrulăambulatoriuluiăintegratăalăspitalului.
(2)ă Modulă concretă deă organizareă aă activit iiă înă sistemă integrată spitală - cabinet de
specialitateă dină ambulatoriulă integrată vaă fiă stabilită deă conducereaă fiec ruiă spital, în
func ieădeămodulădeăorganizareăaăasisten eiămedicaleăambulatoriiădeăspecialitate,ănum rulădeă
mediciă peă specialit i,ă precumă şiă deă necesarulă deă serviciiă medicaleă spitaliceştiă şiă
ambulatorii de specialitate, cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind
condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tate.
CAP. II
Organizareaăşiăefectuareaăg rzilorăînăunit

iăpubliceădinăsectorulăsanitar

ART. 22
(1)ăContinuitateaăasisten eiămedicaleăseăasigur ăprinăserviciulădeăgard .
(2)ă Num rulă liniilorădeăgard ă prină careăseăasigur ă continuitateaăasisten eiă medicaleăseă
determin ă peă tipuriă deă unit iă sanitare,ă iară reparti iaă peă specialit iă cliniceă seă faceă deă
conducereaăfiec reiăunit iăpubliceăcuăpersonalitateăjuridic .
(3)ă Liniileă deă gard ă seă stabilescă laă nivelulă fiec reiă unit iă sanitareă şiă seă aprob ă deă
Ministerulă S n t ii,ă laă propunereaă direc ieiă deă s n tateă public ă sauă aă unit iloră sanitareă
cuăpaturi,ăînăfunc ieădeăsubordonare.
(4)ăLiniileădeăgard ăpentruăunit ileăsanitareăcuăpaturiădinăsubordineaăministerelorăoriă
aă institu iiloră cuă re eaă sanitar ăproprieăseăstabilescă laă nivelulă fiec reiăunit iăsanitareă
cuă personalitateă juridic ă şiă seă aprob ă deă ministerulă oriă deă institu iaă cuă re eaă sanitar ă
proprieăînăsubordineaăc roraăseăafl .
ART. 23
Num rulă liniiloră deă gard ă seă determin ă înă modă diferen iat,ă peă tipuriă deă unit iă
sanitare,ă înă func ieă deă num rulă deă paturiă aprobată prină ordinulă deă structur ,ă dup ă cumă
urmeaz :
a) spitale universitare - oălinieădeăgard ălaă40ădeăpaturi;
b)ăinstituteăşiăcentreămedicaleăcliniceăcareădesf şoar ăasisten ămedical ădeăurgen ăînă
profilă cardiologie,ă cardiovasculară şiă cerebrovasculară şiă spitaleă cliniceă deă urgen ă oă linieă
deăgard ălaă60ădeăpaturi;
c)ă spitaleă cliniceă jude eneă deă urgen ,ă spitaleă jude eneă deă urgen ,ă spitaleă cliniceă
jude eneăşiăspitaleădeăurgen ă- oălinieădeăgard ălaă70ădeăpaturi;
d)ăspitaleăclinice,ăspitaleăjude eneăşiăspitaleădeăpediatrieăşiăobstetric -ginecologie o linieădeăgard ălaă80ădeăpaturi;
e)ă instituteă şiă centreă medicaleă clinice,ă spitaleă municipaleă şiă or şeneştiă - o linie de
gard ălaă90ădeăpaturi;
f)ă instituteă şiă centreă medicaleă cliniceă deă specialitate,ă spitaleă cliniceă deă
specialitate, spitale de specialitate - oălinieădeăgard ălaă150ădeăpaturi;
g) spitale comunale, centre medicale altele decât cele clinice, sanatorii - o linie de
gard ăpeăunitate,ăindiferentădeănum rulădeăpaturi.
ART. 24
(1) Pentru spitalele nominalizate la art. 23 lit. a), b),ă c)ă şiă d),ă cuă excep iaă
spitaleloră deă pediatrieă şiă deă obstetric -ginecologie,ă şiă lit.ă e),ă cuă excep iaă spitaleloră
municipaleă şiă spitaleloră or şeneşti,ă seă organizeaz ă liniiă deă gard ă înă urm toareleă
specialit iăparaclinice;
a) radiologie-imagistic ămedical ,ăcomputerătomograf;
b)ămedicin ădeălaborator.
(2)ă Pentruă spitaleleă universitare,ă cliniceă şiă jude eneă seă poateă organizaă oă linieă deă
gard ăînăspecialitateaăstomatologieăgeneral .
(3)ă Liniileă deă gard ă organizateă înă specialit ileă paracliniceă şi în specialitatea
stomatologieă general ă nuă seă includă înă num rulă liniiloră deă gard ă determinateă înă func ieă deă
num rulădeăpaturi.
(4)ăÎnăfunc ieădeănecesitateăşiădeăposibilit i,ăprevederileăalin.ă(1)ăse pot aplica, cu
aprobareaăMinisteruluiăS n t ii,ăşiălaăalteătipuriădeăspitale.
ART. 25
(1)ă Gardaă seă instituieă înă unit ileă cuă paturiă pentruă continuitateaă asisten eiă medicaleă
întreă oraă deă terminareă aă programuluiă stabilită pentruă activitateaă curent ă a medicilor din
cursulădimine iiăşiăoraădeăîncepereăaăprogramuluiădeădiminea ădinăziuaăurm toare.ăÎnăzileleă

deă repausă s pt mânal,ă zileleă deă s rb toriă legaleă şiă înă celelalteă zileă înă care,ă potrivită
reglement rilorălegale,ănuăseălucreaz ,ăgardaăîncepeădeădiminea ăşiădureaz ă24ădeăore.
(2)ăLiniaădeăgard ăînăspecialit ileăparacliniceăseăorganizeaz ăîntreăoraădeăterminareăaă
programuluiă mediciloră încadra iă înă acesteă locuriă deă munc ă şiă oraă deă începereă aă programuluiă
dinăziuaăurm toare.
ART. 26
(1) Pentruă spitaleleă careă auă aprobateă structurideă primireă urgen eă - UPU-SMURD, UPU sau
CPU - continuitateaă asisten eiă medicaleă seă asigur ă prină liniiă deă gard ă pentruă medicinaă deă
urgen ,ădup ăcumăurmeaz :
a) între ora de terminare a programului medicilor încadra iăînăacesteălocuriădeămunc ăşiă
oraă deă începereă aă programuluiă dină ziuaă urm toare,ă înă situa iaă înă careă activitateaă seă
desf şoar ăînădou ăture,ăfiecareăcuăoădurat ădeă7ăore;
b)ă înă situa iaă înă careă num rulă mediciloră încadra iă înă structurileă deă primireă urgen ă
careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă dou ă tureă înă sistemă deă 12ă oreă cuă 24ă deă oreă libereă esteă
insuficient.
(2)ă Liniileă deă gard ă prev zuteă laă alin.ă (1)ă lit.ă b)ă auă oă durat ă deă minimumă 10ă oreă înă
zileleălucr toareăşiăînăzileleădeăsâmb t ,ăduminic ăşiăs rb toriălegaleăşiădeămaximumă24ădeă
oreăînăzileleădeăsâmb t ,ăduminic ăşiăs rb toriălegale.
(3)ă Durataă efectiv ă aă liniiloră deă gard ă stabilit ă conformă prevederiloră alin.ă (2)ă seă
propuneă deă mediculă şefă ală structuriiă deă primireă urgen ,ă seă avizeaz ă deă directorul medical
şiăseăaprob ădeămanagerulăunit ii,ăcuăavizulăMinisteruluiăS n t ii.
(4)ă Acesteă liniiă deă gard ă nuă seă includă înă num rulă liniiloră deă gard ă determinată înă
func ieădeănum rulădeăpaturi.
----------Art. 26 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din ORDINUL nr. 1.067 din 23 octombrie
2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 31 octombrie 2012.
ART. 26^1
Mediculă şefă ală structuriiă deă primireă urgen eă areă obliga iaă deă aă comunicaă laă Ministerulă
S n t iiă - Compartimentulă medicin ă deă urgen ă - atât modul de organizare a programului
zilnic,ă conformă art.ă 5ă ,ă câtă şiă modulă deă organizareă aă g rziloră şiă durataă acestora,ă conformă
art. 26.
----------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din ORDINUL nr. 1.067 din 23 octombrie
2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 31 octombrie 2012.
ART. 27
(1)ăContinuitateaăasisten eiămedicaleăpentruăserviciileămedicaleădeăurgen ăşiătransportă
sanitară seă asigur ă prină liniaă deă gard ă organizat ă laă nivelulă serviciiloră deă ambulan ă înă
specialitateaămedicin ădeăurgen .
(2)ă Liniileă deă gard ă pentruă serviciileă deă ambulan ă seă aprob ă deă Ministerulă S n t ii,ă
laăpropunereaădirec ieiădeăs n tateăpublic .
----------Art. 27 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.498 din 15 noiembrie
2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.130 din 30 noiembrie 2004.
ART. 28
(1)ă Laă nivelulă direc iiloră deă s n tateă public ă jude eneă şiă aă municipiuluiă Bucureştiă seă
asigur ăpermanen aădup ăurm torulăprogram:
- întreă oraă deă terminareă aă programuluiă zilnică deă activitateă şiă oraă deă începereă aă
programuluiădinăziuaăurm toareăînăzileleălucr toare;
- cuă oă durat ă deă 24ă deă oreă înă zileleă deă sâmb t ,ă duminic ,ă s rb toriă legaleă şiă înă
celelalteăzileăînăcare,ăpotrivitădispozi iilorălegale,ănuăseălucreaz .
(2)ă Permanen aă seă asigur ă deă personalulă deă specialitateă medico-sanitar
din
compartimenteleă aflateă înă subordineaă directoruluiă executivă adjunctă s n tateă public ă şiă
programe,ă înă subordineaă directoruluiă executivă adjunctă pentruă controlă înă s n tateă public ă şiă
din cadrul laboratoarelor.
(3)ă Înă cazulă evenimenteloră deă s n tateă public ă cuă impactă asupraă st riiă deă s n tateă aă
popula iei,ă persoanaă careă asigur ă permanen aă laă sediulă direc ieiă deă s n tateă public ă cheam ă
înăunitate,ăprinăsistemulădeăchem riădeălaădomiciliu,ămediciădeăspecialitate.
(4)ă Pentruă mediciiă înă specialit iă paracliniceă din cadrul compartimentelor aflate în
subordineaă directoruluiă executivă adjunctă s n tateă public ă şiă programe,ă înă subordineaă
directoruluiă executivă adjunctă pentruă controlă înă s n tateă public ă şiă dină cadrulă
laboratoarelor,ă careă înă situa iiă deosebiteă potă fiă chema iă laă sediulă direc ieiă deă s n tateă
public ,ăseăvaăcompletaăînămodăcorespunz torăfişaăpostului.

(5)ă Activitateaă prestat ă laă sediulă direc ieiă deă s n tateă public ă pentruă asigurareaă
permanen eiăseăcompenseaz ăcuătimpăliberăcorespunz tor.
-----------Art. 28 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 556 din 4 mai 2009, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2009.
ART. 29
(1)ă Asigurareaă asisten eiă medicaleă deă specialitateă înă afaraă programuluiă normală deă lucru
înăspecialitateaăanatomieăpatologic ăseăasigur ăprinăchemareaămedicilorădeălaădomiciliu.
(2)ă Asigurareaă continuit iiă asisten eiă medicaleă deă specialitateă înă afaraă programuluiă
normalădeălucruăînăspecialitateaămedicin ălegal ăseăasigur ăconformălegisla ieiăspecifice.
ART. 30
(1)ă Seă poateă organizaă linieă deă gard ă într-oă specialitateă clinic ,ă dac ă înă sec iileă sauă
compartimenteleă cuă paturi,ă precumă şiă înă ambulatoriulă deă specialitateă ală spitaluluiă suntă
încadra iăcelăpu ină4ămediciăînăspecialitatea respectiv .
(2)ăAceast ăprevedereănuăseăaplic ăliniilorădeăgard ăorganizateăînăspecialitateaăATI.
ART. 31
(1)ăÎnăechipaădeăgard ăaăuneiăunit iăsanitareăcuăpaturi,ăînăliniileădeăgard ăorganizateă
peă specialit i,ă înă afar ă deă mediciiă încadra iă înă unitateaă respectiv ,ă potă fiă incluşiă şiă
mediciă dină afaraă unit iiă careă suntă confirma iă prină ordină ală ministruluiă s n t iiă înă
specialitateaăstabilit ăpentruăliniaădeăgard ăşiăcareăîşiă desf şoar ăactivitateaăînăunit iă
sanitare în care nu sunt organizate liniiădeăgard ăînăaceaăspecialitate.
(2)ăIncludereaăacestorămediciăînăechipaădeăgard ăaăunit iiăseăfaceăcuăavizulăşefuluiădeă
sec ieăşiăcuăaprobareaăconduc toruluiăunit iiăsanitareăînăcareă esteăorganizat ăgardaă şiăcuă
acordulăunit iiăsanitareăundeăareănormaădeăbaz .
(3)ă Potă fiă incluşiă înă liniaă deă gard ă şiă mediciă careă nuă desf şoar ă activitateă înă bazaă
unuiă contractă deă munc ,ă dară careă suntă confirma iă prină ordină ală ministruluiă s n t iiă înă
specialitateaă înă careă esteă organizat ă liniaă deă gard ,ă cuă avizulă şefuluiă deă sec ieă şiă cuă
aprobareaăconduc toruluiăunit iiăsanitare.
ART. 32
Mediciiă dină afaraă unit iiă careă suntă incluşiă înă liniaă deă gard ă voră puteaă desf şuraă
aceast ăactivitateăînăafaraăprogramuluiădeălaănormaădeăbaz .
ART. 33
(1) Medicii reziden iă înă perioadaă deă preg tireă înă specialitateă voră fiă incluşiă
obligatoriuăînăliniaădeăgard ,ăînăunitateaăsanitar ăînăcareăefectueaz ăstagiulădeăpreg tire,ă
dublândămediculădeăgard ăşiăefectuândăgardaăînăcadrulănum ruluiădeăoreădeăgard ăobligatoriu,ă
respectiv 20 de ore.
(2)ă Mediciiă reziden i,ă începândă cuă anulă IIIă deă reziden iat,ă potă fiă incluşiă înă liniaă deă
gard ,ă peă specialit i,ă laă apreciereaă şiă peă r spundereaă mediculuiă şefă deă sec ie,ă numaiă înă
situa iaă înă careă înă spitală suntă organizateă dou ă liniiă deă gard ă înă aceeaşiă specialitate,ă
efectuândăatâtăobliga iaădeă20ădeăoreădeăgard ,ăcâtăşiăg rziăînăafaraăprogramuluiănormalădeă
lucru.
(3)ă Mediciiă reziden i,ă începândă cuă anulă IIIă deă reziden iat,ă voră puteaă fiă incluşiă înă
liniaădeăgard ănumaiăînăspecialitateaăînăcareăsuntăconfirma iăcaămediciăreziden i.
ART. 34
Înă liniaă deă gard ă organizat ă înă specialitateaă medicin ă deă laboratoră potă fiă incluşiă şiă
biologii,ăchimiştiiăşiăbiochimiştiiăcuănormaădeăbaz ăînălaboratorulădeăanalizeămedicale.
ART. 35
Înă unit ileă sanitareă cuă paturiă înă careă seă organizeaz ă linieă deă gard ă pentruă
specialit ileă paracliniceă radiologie-imagistic ă medical ă şiă medicin ă deă laboratoră
personalulă sanitară mediuă încadrată înă laboratoareleă paracliniceă vaă desf şuraă activitateă înă 3ă
ture.
ART. 36
Pentruă spitaleleă înă careă continuitateaă asisten eiă medicaleă seă asigur ă printr-oă singur ă
linieădeăgard ,ăînăgardaărespectiv ăvorăfiăincluşiăto iămediciiădeăspecialitateădinăunitate,ă
cuăexcep iaămedicilorăconfirma iăînăspecialit iăparaclinice,ăstomatologieăşiăaămedicilorădeă
medicin ăgeneral .
ART. 37
(1)ă Mediciiă încadra iă înă sec iileă şiă compartimenteleă cuă paturiă pentruă careă seă
organizeaz ă contravizit ,ă careă nuă suntă incluşiă înă echipaă deă gard ă aă unit ii,ă voră prestaă
activitate de minimumă 6ă oreă înă cursulă dimine iiă înă zileleă lucr toareă şiă 20ă deă oreă deă
contravizit ă lunar,ă dup amiazaă înă zileleă lucr toareă şiă diminea aă înă zileleă deă repausă
s pt mânal,ăs rb toriălegaleăşiăcelelalteăzileăînăcare,ăpotrivitădispozi iilorălegale,ănuăseă
lucreaz .

(2)ă Mediciiă încadra iă înă sec iileă şiă compartimenteleă cuă paturiă pentruă careă nuă seă
organizeaz ă contravizit ,ă careă nuă suntă incluşiă înă echipaă deă gard ă aă unit ii,ă voră prestaă
activitateădeă7ăoreăînămedieăpeăziăînăcursulădimine ii.
ART. 38
(1) Asigurareaă rezolv riiă unoră situa iiă deosebite,ă careă reclam ă maxim ă urgen ă înă
asisten aă medical ă dină unit ileă sanitareă cuă paturi,ă seă poateă faceă şiă prină chemareaă
mediciloră deă laă domiciliu,ă atâtă dină unitateaă sanitar ă undeă suntă încadra i,ă câtă şiă dină alteă
unit i sanitare,ăînăurm toareleăcazuri:
- înăunit iăsanitareăcuăpaturiăînăcareănuăseăorganizeaz ăgard ;
- înăunit iăsanitareăcuăpaturiăînăcareăesteăorganizat ăgard ;
- înă unit iă sanitareă cuă paturi,ă înă cazuriă graveă careă necesit ă consultă medical,ă în
cazuriă deă accidenteă colectiveă etc.,ă situa iiă careă necesit ă prezen aă maiă multoră mediciă deă
specialitateădecâtăceiăexisten iăînăechipaădeăgard ăaăunit iiăsanitare.
(2)ă Asigurareaă rezolv riiă unoră situa iiă deosebiteă careă reclam ă maxim ă urgen ă înă
asisten aă medical ă dină unit ileă sanitareă cuă paturiă seă poateă faceă prină chemareaă deă laă
domiciliuăşiăaăbiologilor,ăchimiştilorăşiăbiochimiştilor.
ART. 38^1
(1)ăContinuitateaăasisten eiămedicaleăseăpoateăasiguraăşiăprinăgard ălaădomiciliu.
(2) Garda la domiciliuăseăorganizeaz ăpeăspecialit i.
(3)ă Seă poateă organizaă gard ă laă domiciliu,ă peă specialit i,ă dac ă înă sec iileă sauă
compartimenteleă cuă paturi,ă precumă şiă înă ambulatoriulă integrată ală spitaluluiă suntă încadra iă
celăpu ină2ămediciăînăspecialitateaărespectiv .
(4)ă Înă gardaă laă domiciliu,ă peă specialit i,ă potă fiă coopta iă şiă mediciă careă nuă suntă
angaja iă înă unitateaă respectiv ,ă dară careă suntă confirma iă prină ordină ală ministruluiă
s n t iiăînăspecialitateaăstabilit ăpentruăgardaălaădomiciliu.
(5) Garda laă domiciliuă seă organizeaz ,ă înă zileleă lucr toare,ă întreă oraă deă terminareă aă
programuluiă stabilită pentruă activitateaă curent ă aă mediciloră dină cursulă dimine iiă şiă oraă deă
începereăaăprogramuluiădeădiminea ădinăziuaăurm toare.
(6)ă Înă zileleă deă repausă s pt mânal,ă zileleă deă s rb toriă legaleă şiă înă celelalteă zileă înă
care,ă potrivită reglement riloră legale,ă nuă seă lucreaz ,ă gardaă laă domiciliuă începeă deă
diminea ăşiădureaz ă24ădeăore.
(7)ă Mediculă careă asigur ă gardaă laă domiciliuă înă acestă intervală areă obliga iaă de a
r spundeă laă solicit rileă primiteă dină parteaă mediculuiă coordonatoră deă gard ă şiă deă aă seă
prezentaălaăunitateaăsanitar ăîntr-un interval de maximum 20 de minute.
(8)ă Peă toat ă perioadaă efectu riiă g rziiă laă domiciliu,ă stareaă fizic ă şiă psihic ă aă
medicului nominalizată trebuieă s ă permit ă acordareaă corespunz toareă aă serviciiloră medicale,ă
înăsitua iiădeăurgen ,ăconformăcompeten elorăprofesionaleăaleăacestuia.
----------Art. 38^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.768 din 28 decembrie
2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2012.
ART. 38^2
(1)ăGardaălaădomiciliuănuăseăincludeăînănum rulăliniilorădeăgard ădeterminatăînăfunc ieă
deănum rulădeăpaturi.
(2)ă Nuă seă organizeaz ă gard ă laă domiciliuă înă specialit ileă cliniceă şiă paracliniceă înă
careăesteăorganizat ălinieădeăgard ăcontinu .
----------Art. 38^2 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din ORDINUL nr. 1.067 din 23 octombrie
2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 31 octombrie 2012.
ART. 39
(1)ăMediculădirectorăgeneralăşiămediculădirectorăgeneralăadjunctămedicalăauăprogramădeă7ă
oreăzilnic,ăf r ăaăfiăincluşiăînăgraficulădeăgard .
(2) În situa iaă înă careă mediciiă careă ocup ă func iaă deă directoră generală şiă directoră
generalăadjunctămedicalădorescăs ăefectuezeăg rzi,ăvorăefectuaăg rzileăînăafaraăprogramuluiă
normalădeălucru,ăf r ăaăaveaăobliga iaădeăgard .
ART. 40
(1)ă Mediciiă careă seă afl ă înă unaă dintreă situa iileă nominalizateă maiă jos,ă peă timpulă câtă
dureaz ăacesteăsitua ii,ăsuntăscuti iădeăaăfiăincluşiăînăgraficulădeăg rzi:
- pensionarii de invaliditate gradul III;
- femeile gravide începând cu luna a 6-aăceleăcareăal pteaz ;
- mediciiăcareăauăprogramăredusăcuăoăp trimeădinădurataănormal ăaătimpuluiădeălucru,ăpeă
baz ădeăcertificatămedical.
(2)ăMediciiăafla iăînăunaădintreăsitua iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ănuăvoră puteaăefectuaă
niciăg rziăînăafaraăprogramuluiănormalădeălucru.

ART. 41
Efectuareaăaădou ăg rziăconsecutiveădeăc treăacelaşiămedicăesteăinterzis .
ART. 42
(1)ăOreleădeăgard ănuăsuntăconsiderateăoreăsuplimentareăşiăniciăcumulădeăfunc ii.
(2)ăOreleădeăgard ănuăconstituieăvechimeăînămunc ăşiăînăspecialitate.
(3)ă Oreleă deăgard ăefectuateă înăafaraă programuluiă normalădeălucruă şiăsalarizateăconformă
prevederilor prezentului regulament se includ în veniturile salariale brute lunare în
func ieă deă careă seă determin ă num rulă deă puncteă realizată înă fiecareă lun ,ă peă bazaă c roraă seă
determin ăcuantumulăpensiei.
ART. 43
Esteă interzisă mediciloră careă suntă deă gard ă s ă p r seasc ă unitateaă sanitar ă peă durataă
serviciuluiădeăgard .
ART. 44
(1)ă Programulă g rziloră laă nivelulă fiec reiă unit iă sanitareă seă întocmeşte lunar de
conducereaă sec iilor,ă laboratoareloră şiă aă compartimenteloră respectiveă şiă seă aprob ă deă
conducereaăunit iiăsanitare.
(2)ă Schimbareaă programuluiă aprobată prină graficulă deă gard ă seă poateă faceă numaiă înă
situa iiă cuă totulă deosebite,ă cuă avizulă mediculuiă şefă deă sec ieă sauă deă laboratoră şiă cuă
aprobareaăconduceriiăunit iiăsanitare.
(3)ă Programulă lunară ală g rziloră laă domiciliuă seă întocmeşteă deă directorulă medicală şiă seă
aprob ădeăconducereaăunit iiăsanitare.
----------Alin. (3) al art. 44 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.768 din 28
decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2012.
ART. 45
Oreleă deă gard ă prestateă conformă prezentuluiă regulament,ă precumă şiă chem rileă deă laă
domiciliuăseăconsemneaz ăînămodăobligatoriuăîntr-oăcondic ădeăprezen ăpentruăactivitateaădeă
gard .
ART. 46
(1) Plataă oreloră deă gard ă seă faceă înă func ieă deă tarifulă orară determinată înă bazaă
salariuluiă deă baz ă individual,ă corespunz toră graduluiă profesională înă careă personalulă esteă
confirmatăprinăordinăalăministruluiăs n t ii.
(2)ă Pentruă mediciiă careă beneficiaz ă deă salarii de merit tariful orar se va determina
luându-seăînăcalculăşiăsalariulădeămerit,ăîntrucâtăfaceăparteădinăsalariulădeăbaz .
(3)ă Pentruă mediciiă careă ocup ă oă func ieă deă conducereă şiă beneficiaz ă deă indemniza ieă deă
conducere, la determinarea tarifuluiă orară pentruă g rzileă efectuateă înă afaraă programuluiă
normalădeălucru,ăindemniza iaădeăconducereănuăseăiaăînăcalcul.
ART. 47
Conform prevederilor Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 561/2000,ă g rzileă efectuateă pentruă
asigurarea continuit iiă asisten eiă medicaleă înă zileleă deă repausă s pt mânal,ă zileleă deă
s rb toriălegaleăşiăînăcelelalteăzileăînăcare,ăpotrivitădispozi iilorălegale,ănuăseălucreaz ă
seă salarizeaz ă cuă ună sporă deă pân ă laă 100%ă dină tarifulă orară ală func ieiă deă baz .ă Procentul
concretăalăsporuluiăseăaprob ădeăconduc torulăunit ii.
ART. 48
(1)ă Chem rileă deă laă domiciliuă seă consemneaz ă înă condicaă deă prezen ă pentruă activitateaă
deăgard ,ăseăconsider ăoreădeăgard ăşiăseăsalarizeaz ăînăfunc ieădeătarifulăorarădeterminată
pe bazaăsalariuluiădeăbaz ăindividual.
(2)ăSeăconsider ăoreădeăgard ănumaiăoreleăefectivăprestateăînăunitateaăsanitar ăînăcareă
s-a efectuat chemarea de la domiciliu.
ART. 49
(1)ă Cadreleă didacticeă careă desf şoar ă activitateă integrat ă prină cumulă de func iiă cuă
jum tateădeănorm ăînăunit ileăsanitareăvorăfiăincluseăînăgraficulădeăgard .
(2)ăCadreleădidacticeăcareăocup ăfunc iaădeăprofesorăsauăconferen iarănuăauăobliga iaădeă
aă efectuaă g rzi.ă Înă aceast ă situa ie,ă cadreleă didacticeă voră prestaă activitate de 7 ore
zilnicăînăcursulădimine ii.
(3)ă Cadreleă didacticeă prev zuteă laă alin.ă (2),ă înă situa iaă înă careă dorescă s ă efectuezeă
g rzi,ăleăvorăefectuaăînăafaraăprogramuluiănormalădeălucru,ăf r ăaăaveaăobliga iaădeăgard .
------------Art. 49 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 655 din 20 iunie 2005,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 27 iunie 2005.
ART. 50

Pentruămediciiădinăafaraăunit ii,ăcareăefectueaz ăg rzi,ăsalariulădeăbaz ăindividual pe
bazaăc ruiaăseădetermin ătarifulă orarăseăstabileşteăpotrivităfişeiă deăevaluareăprev zuteă înă
anexaănr.ă1ăcareăfaceăparteăintegrant ădinăprezentulăregulament.
CAP. III
Dispozi iiăfinale
ART. 51
Înă cazuriă deosebiteă programulă deă munc ă şiă organizareaă g rziloră înă alteă condi iiă decâtă
celeă prev zuteă înă prezentulă regulamentă seă potă faceă numaiă cuă aprobareaă Ministeruluiă
S n t ii.
ART. 52
Specialit ileă medicaleă şiă specialit ileă înruditeă înă careă seă potă efectuaă g rziă înă
func ieă deă competen aă profesional ă seă stabilescă conformă anexeiă nr.ă 2ă careă faceă parteă
integrant ădinăprezentulăregulament.
ART. 53
Înă cazulă înă careă dină împ r ireaă num ruluiă deă paturiă laă criteriulă deă calculă stabilită laă
art. 23ărezult ăfrac iuniădeăcelăpu ină0,5,ăacesteaăseăîntregesc.
ART. 54
(1)ăÎnăunit ileăsanitareăcuăpaturiăpentruăcareăesteăorganizat ăoăsingur ălinieădeăgard ă
peă unitate,ă înă aceast ă linieă deă gard ă potă fiă incluşiă şiă mediciiă deă medicin ă general ,ă înă
situa iaă înă careă num rulă mediciloră încadra iă înă unitateaă sanitar ,ă inclusivă înă ambulatoriulă
deă specialitateă ală spitalului,ă înă specialit ileă medicaleă şiă chirurgicale,ă esteă maiă mică deă
4.
(2)ă Înă liniaă deă gard ă organizat ă laă nivelulă sanatoriiloră potă fiă incluşiă şiă mediciiă deă
medicin ăgeneral ăînăsitua iaăînăcareănum rulămedicilorădeăspecialitateăîncadra iăînăaceast ă
unitateăsanitar ăesteămaiămicădeă4.
(3)ă Înă liniaă deă gard ă unic ă peă unitateă nuă potă fiă incluşiă mediciiă deă medicin ă general ă
sau medicii de familieă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă cabineteă medicaleă organizateă înă
conformitate cu prevederile Ordonan eiă Guvernuluiă nr.ă 124/1998 privindă organizareaă şiă
func ionareaăcabinetelorămedicale,ărepublicat .
ART. 55
(1)ă Mediciiă deă medicin ă general /medicin ă deă familieă potă fiă incluşiă înă liniaă deă gard ă
organizat ă laă nivelulă structuriloră deă primireă urgen eă - UPU sau CPU -,ă precumă şiă laă
serviciileădeăambulan ,ăcuăexcep iaămedicilorădeămedicin ăgeneral ăsauămedicin ădeăfamilie
careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă cabineteă medicaleă organizateă conformă prevederiloră
Ordonan eiăGuvernuluiănr.ă124/1998 privindăorganizareaăşiăfunc ionareaăcabinetelorămedicale,ă
republicat .
----------Alin. (1) al art. 55 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.498 din 15
noiembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.130 din 30 noiembrie 2004.
(2)ăÎnăliniaădeăgard ăorganizat ălaănivelulăstructurilorădeăprimireăurgen eă- UPUăşiăCPUă
- seăincludăşiămediciiăînăspecialitateaăATI.
(3)ă Înă liniaă deă gard ă organizat ă laă nivelulă serviciiloră deă ambulan ă înă specialitateaă
medicin ă deă urgen ă potă fiă incluşiă mediciiă deă specialitateă confirma iă prină ordină ală
ministruluiăs n t iiăînăspecialit iăclinice.
ART. 56
(1)ăPentruăspitaleleămunicipale,ăînăliniileădeăgard ăorganizateăînăspecialit iămedicaleă
şiă specialit iă chirurgicaleă potă fiă incluşiă mediciiă deă specialitateă confirma iă înă
specialit ileămedicaleăaferenteăcelorădou ăgrupeădeăspecialit iăclinice.
(2)ă Pentruă spitaleleă or şeneştiă cuă ună num ră redusă deă paturiă seă poateă organizaă câteă oă
linieă deă gard ă pentruă specialit ileă medicaleă şiă specialit ileă chirurgicale,ă înă acesteă
liniiădeăgard ăurmândăaăfiăincluşiămediciiădeăspecialitateăcorespunz torăcelorădou ăgrupeădeă
specialit iăclinice.
(3)ă Pentruă spitaleleă municipaleă şiă or şeneştiă cuă ună num ră redusă deă paturiă seă poateă
organizaă şiă gard ă laă domiciliuă pentruă specialit iă medicaleă sauă specialit iă chirurgicale,ă
înă func ieă deă pondereaă majoritar ă aă paturiloră aferenteă celoră dou ă grupeă deă specialit iă
clinice.
----------Alin. (3) al art. 56 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.768 din 28
decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2012.
ART. 57

Personalulă încadrată laă direc iaă deă s n tateă public ă înă func iiă publiceă generaleă şiă înă
func iiăpubliceăspecificeădeăexecu ieăşiădeăconducereăauăprogramădeă8ăoreăzilnic.
ART. 58
(1)ă Pentruă prestareaă activit iiă înă unit ileă publiceă dină sectorulă sanitar,ă întregă
personalul,ă inclusivă celă încadrată înă func iiă deă conducere,ă esteă obligată s ă semnezeă condicaă
deăprezen .
(2) Pentruă personalulă medicală careă presteaz ă contraviziteă şiă g rzi,ă înă condicaă deă
prezen ăseăvorăconsemnaăînămodădistinctăoreleăefectuateăînăacesteăactivit i.
ART. 58^1
Refuzulă mediciloră deă aă respectaă programulă deă lucru,ă deă aă acordaă consulta iiă
interdisciplinareă şiă deă aă respectaă graficeleă deă g rziă întocmiteă lunară deă conducereaă
sec iilor,ă laboratoareloră şiă aă compartimenteloră şiă aprobateă deă conducereaă unit iiă sanitareă
constituieăabatereădisciplinar .
----------Art. 58^1 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din ORDINUL nr. 1.067 din 23 octombrie
2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 31 octombrie 2012.
ART. 59
Înă unit ileă cuă 2ă sauă maiă mul iă mediciă deă gard ă conducereaă unit
graficulădeăgard ,ăunămedicăcoordonatorăalăechipeiădeăgard .

iiă vaă stabili,ă prină

ART. 60
Stabilireaă num ruluiă liniiloră deă gard ă laă nivelulă fiec reiă unit iă publiceă dină sectorulă
sanitarăseăfaceăcuăîncadrareaăînăbugetulădeăvenituriăşiăcheltuieliăalocat.
ANEXA 1
────────
la regulament
──────────────
FIŞAăDEăEVALUARE
aăperforman elorăprofesionaleăindividualeăpentruăpersonalul
dinăafaraăunit iiăinclusăînăechipaădeăgard
Numeleăşiăprenumeleă.................................
Func iaăşiăgradulăprofesională.......................
Rezultatulăevalu riiă................................

*T*
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
Criteriul
PondereăăăPunctajulăacordatăpentruăăăăValoareaăponderat
crt. de evaluare
(%)
fiecare criteriu
a criteriului
de evaluare
de evaluare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0
1
2
3
4 = (2x3)/100
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Vechimea în
func iaămedical ăăăăă20
2. Vechimea în gradul
profesional în care
este confirmat prin
ordin al ministrului
s n t iiăăăăăăăăăăăă20
3. Cursuri de
perfec ionarespecializare în
specialitatea în care
efectueaz ăgardaăăăăă30
4. Aprecierea
profesional ădeăc tre
şeful deăsec ieăunde
urmeaz ăs ăfieăcuprins
înăliniaădeăgard ,

ca urmare a unui
interviu
30
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PUNCTAJ TOTAL:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Resurseăumane,ănormare,ăăăăăăăăăăLuatălaăcunoştin
organizare, salarizare,

,

Aprobat
────────
Directorăunitateăsanitar ,

*ST*

Pentru criteriul de la punctul 1 - vechimeaă înă func iaă medical ,ă seă acord ă urm torulă
punctaj:
- 0-3 ani
- 1 punct
- 3,1-5 ani
- 2 puncte
- 5,1-10 ani
- 3 puncte
- 10,1-15 ani
- 4 puncte
- peste 15 ani
- 5 puncte
Pentru criteriul de la punctul 2 - vechimea în gradul profesional - medic specialist sau
medic primar - înă careă esteă confirmată prină ordină ală ministruluiă s n t ii,ă seă acord ă
urm torulăpunctaj:
- 0-1 an
- 1 punct
- 1,1-2 ani
- 2 puncte
- 2,1-5 ani
- 3 puncte
- 5,1-7 ani
- 4 puncte
- peste 7 ani
- 5 puncte
Înă func ieă deă performan aă profesional ă individual ă stabilit ă peă bazaă fişeiă deă evaluareă
seă determin ă salariulă deă baz ă individual,ă prină aplicareaă urm toareloră procenteă asupraă
salariuluiădeăbaz ăminimăprev zutăpentruăfunc iaăşiăgradulăprofesionalăînăcareămediculăesteă
confirmatăprinăordinăalăministruluiăs n t ii.
*T*

Performan aăprofesional ăindividual ăăăăăăăăă%
──────────────────────────────────────────────────────────────
3-3,4
20
3,5-3,9
40
4-4,4
60
4,5-4,9
80
5
100
──────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
Înă situa iaă înă careă performan aă profesional ă individual ă esteă maiă mic ă deă 3,ă tarifulă
orară seă calculeaz ă laă salariulă deă baz ă minimă ală func ieiă şiă gradului profesional în care
mediculăesteăconfirmatăprinăordinăalăministruluiăs n t ii.
ANEXA 2
────────
la regulament
──────────────
SPECIALIT IăMEDICALEăŞIăSPECIALIT IăÎNRUDITE
în careăseăpotăefectuaăg rziăînăfunc ieăde
competen aăprofesional
1.ă Efectuareaă g rziloră înă aceeaşiă specialitateă sauă înă specialit
sensuri,ăînăfunc ieădeăcompeten aăprofesional :
*T*

iă înrudite,ă înă ambeleă

- medicin ăintern :ăăăă- cardiologie, gastroenterologie, diabet zaharat,
nutri ieăşiăboliămetabolice,ăboliăinfec ioase,
geriatrieăşiăgerontologie,ămedicinaămunci,

*ST*

medicin ăsportiv ,ănefrologie,ăoncologieămedical ,
pneumologie, endocrinologie, dermatovenerologie,
hematologie;
- chirurgieăgeneral :ăă- urologie,ăchirurgieătoracic ,ăchirurgieăplastic ămicrochirurgieăreconstructiv ;
- neurologie,
- psihiatrie,ăpsihiatrieăpediatric ;
neurologie
pediatric :
- pediatrie (numai
- neonatologie, cardiologie, gastroenterologie,
dac ăspecialit ileăăăădiabetăzaharat,ănutri ieăşiăboliămetabolice;
înruditeăseăpractic ăăăboliăinfec ioase;
înăunit ileăde
pediatrie):
- chirurgieăpediatric :ă- ortopedieăpediatric ;
- reumatologie:
- recuperare,ămedicin ăfizic ăşiăbalneologie;
- chirurgie cardiac ăăăă- chirurgieăvascular ;
şiăaăvaselorămari:
- ORL:
- chirurgie maxilo-facial .

2.ă Efectuareaă g rziloră înă specialit
competen aăprofesional :

iă înrudite,ă într-ună singură sens,ă înă func ieă deă

*T*

*ST*

- chirurgie general :ăăăă- ortopedieăşiătraumatologie;
- ATI:
- medicin ădeăurgen .

3.ăÎnăurm toareleăspecialit iăgardaăseăpoateăefectuaănumaiăînăaceeaşiăspecialitate:
- neurochirurgie;
- oftalmologie;
- obstetric -ginecologie;
- medicin ădeăurgen .
4.ă Înă urm toareleă specialit iă paracliniceă gardaă seă poateă efectuaă numaiă înă aceeaşiă
specialitate:
- radiologie-imagistic ămedical ;
- anatomieăpatologic ;
- medicin ădeălaborator;
- medicin ălegal .
_________________

