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ANEXA  HCL NR. _____/ 31.05.2017

                                REGULAMENT 

de acordare a sumelor reprezentand stimulente financiare lunare acordat personalului medical
si de specialitate din cadrul Spitalului orașenesc Rupea, spital aflat in subordinea Consiliului

Local Rupea

SCOPUL REGULAMENTULUI

Art. 1  Prezentul regulament are ca scop acordarea, în conformitate cu prevederile art.
199 alin. 2 din  LEGEA  nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată cu modificarile și completările ulterioare, personalului medical si de specialitate
din Spitalul orașenesc Rupea, de stimulente financiare lunare, in baza Hotărârii Consiliului
Local Rupea si a bugetului aprobat. 

LEGISLAȚIA DE REFERINȚĂ 

Art. 2 Art. 199 alin. 2 din  LEGEA  nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în
domeniul  sănătăţii,   republicată  cu  modificarile  și  completările  ulterioare  prevede
următoarele:

“ (2) Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda 
personalului medical şi de specialitate din spitalele publice din
reţeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a
două salarii minime brute pe ţară, în baza hotărârii autorităţilor
deliberative  ale  autorităţilor  administraţiei  publice  locale,  în
limita bugetului aprobat.”

BENEFICIARII  FONDULUI  REPREZENTÂND  STIMULENTELE  ACORDATE
CONFORM  ART. 199 ALIN.2 DIN LEGEA NR. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii,  republicată cu modificarile și completările ulterioare

Art. 3 Beneficiarul fondului reprezentand stimulente financiare lunare este Spitalul
orașenesc Rupea, , aflat in subordinea Consiliului Local al orașului Rupea. 

MODALITATEA  DE  ACORDARE  DE  CATRE  CONSILUL  LOCAL  RUPEA  A
SUMELOR REPREZENTAND STIMULENTE FINANCIARE
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Art.  4 Consiliul  local  Rupea,  constituie  fondul  pentru  acordarea  unor  stimulente
financiare personalului medical și de specialitate, în baza hotărârii plenului Consiliului local ,
în limita bugetului aprobat. 

Art.  5 Consiliul  local  Rupea  distribuie  fondurile  constituite  pentru  stimulente
financiare, Spitalului orașenesc Rupea care va efectua plata catre personalul medical. 

PLATA STIMULENTELOR ȘI EVIDENȚA IN CONTABILITATE 

Art. 6 Sumele reprezentand stimulente financiare vor fi virate în contul de disponibil
al Spitalului orașenesc Rupea, urmand ca acestea să fie acordate personalului medical si de
specialitate conform criteriilor stabilite în prezentul Regulament. 

Art.  7 Cuantumul  total  lunar  al  stimulentelor  financiare  ce  se  acorda  Spitalului
orășenesc Rupea, este de 2500 lei .

MODALITATEA DE ACORDARE DE CATRE SPITALUL ORĂȘENESC RUPEA A
SUMELOR REPREZENTÂND STIMULENTE FINANCIARE

Art. 8 Criteriile de acordare nominala a sumelor aferente stimulentelor finaciare la
nivelul spitalului, vor fi aprobate de către Consiliul de Administrație al unității sanitare, la
propunerea comitetului director

Art. 9 Criteriile de acordare nominala a sumelor aferente stimulentelor finaciare vor fi
clare, cuantificabile si pot fi urmatoarele:

- Faptul  că  prezenta  la  serviciu  implica  parcurgerea  a  cel  putin  40  km  de  la
domiciliu/resedinta pana la sediul spitalului

- Competența profesională
- Calitatea muncii
- Relațiile de muncă
- Participarea  personalului  la  elaborarea  și  implementarea  de  proceduri  și

protocoale
- Îndeplinirea  indicatorilor  de  performanță,  indicele  de  complexitate  a  cazurilor,

grad de ocupare paturi, durata medie de spitalizare, număr de externări
- Număr de ore suplimentare efectuate datorate lipsei de personal
- Număr de consultații în ambulatoriul de specialitate realizate anual și lunar
- Calificativul obținut la evaluarea anuala din ultimul an
- Supraîncărcarea și răspusul pozitiv la sarcini suplimentare. 
- Activităti de înalta performanta 
- Personalul medical sa nu fi primit locuința de serviciu in mod gratuit sau sa nu-i

fie decontate cheltuielile cu plata chiriei si/sau utilitatilor 
- Altele – stabilite de catre Consiliul de Administratie al Spitalului. 

Art.  10 Acordarea  nominala  a  sumelor  reprezentând  stimulente  financiare  se
realizează pe baza criteriilor de acordare aprobate.
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Art.  11 Comitetul  director  aprobă  lunar  propunerile  fundamentate  ale  șefilor  de
secții/compartimente/laboratoare/birouri/servicii,  confirmate  de  compartimentul  Resurse
Umane  si  de  Directorul  Finaciar-contabil  al  unității  sanitare,  cu  avizul  Consiliului  de
Administrație. 

Art.  12 Cuantumul  lunar  al  stimulentelor  financiare  pentru  un  angajat,  personal
medical si de specialitate, nu poate fi mai mare de doua salarii minime brute pe țară.

Art. 13 Stimulentele financiare acordate nu fac parte din salariul de baza.

Art. 14 Plata stimulentelor financiare aprobate se face în cursul lunii curente pentru
luna anterioară. 

DISPOZIȚII FINALE 

ART. 15 Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 01 iulie 2017.

PRESEDINTE DE SEDINTA                               CONTRASEMNEAZA   
Elekes Claudia                         Secretarul  orasului Rupea

                               jr. Ioana Madalina Roman
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