PROIECT
Nr. 3 din 15.01.2020

HOTĂRÂRE
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Unității de Asistență Medico-Socială „Dr.Elena Popovici” Flămânzi
din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani
Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedinţă ordinară în data de ................2020,
urmare adresei nr.2179 din 06.12.2019 a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială „Dr.Elena
Popovici” Flămânzi, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.18778 din 09.12.2019,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani
nr.412/13.01.2020 privind propunerea de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Unității de Asistență Medico-Socială „Dr.Elena Popovici” Flămânzi din subordinea Consiliului Judeţean
Botoşani,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe şi al Direcţiei Juridică, Administraţie
Publică Locală nr.413/13.01.2020;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Botoșani,
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.412/2003 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale,
în temeiul art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăşte :
Art.1 – Se aprobă modificarea art.32 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Unităţii de
Asistenţă Medico-Socială „Dr.Elena Popovici” Flămânzi aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
nr.101 din 26.07.2018, anexa nr.1, care va avea următorul cuprins:
„Art.32 (1) Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de șeful de
compartiment, se aprobă de conducerea unității și se afișează la loc vizibil sau accesibil pentru tot
personalul.
(2) Ora de începere și ora de terminare a programului zilnic pentru fiecare loc de muncă și
categorie de personal se stabilesc prin regulamentul intern al unității și se comunică salariaților.
(3) Programul zilnic pe categorii de personal, aprobat de către conducerea unității sanitare, va fi
comunicat ordonatorului principal de credite.”
Art.2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.101 din 26.07.2018,
anexa nr.1, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Unității de Asistență
Medico-Socială „Dr.Elena Popovici” Flămânzi își mențin aplicabilitatea.
Art.3 – Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri prin Direcția Buget-Finanțe şi Unitatea de Asistenţă Medico-Socială „Dr.Elena
Popovici” Flămânzi.
PREŞEDINTE,

Costică Macaleți

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al județului,

Marcel - Stelică Bejenariu

Botoşani,
Nr._________
__________2020

Nr.412 din 13.01.2010

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, una
dintre principalele categorii de atribuţii ale Consiliului Judeţean este cea care privește
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate, ale instituţiilor publice de interes judeţean
şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean.
În exercitarea acestei atribuţii, Consiliul Judeţean aprobă regulamentul de organizare şi
funcţionare al aparatului de specialitate, precum şi cele ale instituţiilor publice de interes
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean.
Conform art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.412/2003, consiliul judeţean aprobă
regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică, numărul de personal pentru
unităţile de asistenţă medico-sociale din subordine.
Prin adresa nr.2179/06.12.2019 a Unității de Asistență Medico-Socială „Dr.Elena
Popovici” Flămânzi, înregistrată la Consiliul Județean cu nr.18778/09.12.2019, s-a înaintat
propunerea de modificare a articolului 32 din Regulamentul de organizare și funcționare al
unității, urmare a schimbării programului de lucru pentru medici, asistenți medicali și fochiști.
Modificarea a primit și avizul Consiliului consultativ al unității.
Potrivit prevederilor art. art.13 alin.(1) și (5) și art. 16 Anexa nr.1 din OMS nr.870/2004
pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de lucru, organizarea și efectuarea gărzilor în
unitățile publice din sectorul sanitar, având în vedere propunerea de modificare a conducerii
unității sanitare, articolul 32 din Regulamentul de organizare și funcționare al Unității de
Asistență Medico-Socială „Dr.Elena Popovici” va fi modificat și va avea următorul cuprins:
„Art.32 (1) Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de șeful de
compartiment, se aprobă de conducerea unității și se afișează la loc vizibil sau accesibil pentru
tot personalul.
(2) Ora de începere și ora de terminare a programului zilnic pentru fiecare loc de muncă
și categorie de personal se stabilesc prin regulamentul intern al unității și se comunică
salariaților.
(3) Programului zilnic pe categorii de personal, aprobat de către conducerea unității
sanitare, va fi transmis ordonatorului principal de credite.”
Regulamentul de organizare și funcționare al Unității de Asistență Medico-Socială
„Dr.Elena Popovici” Flămânzi a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
nr.101 din 26.07.2018, anexa nr.1.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, supun
spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea art.32 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico-Socială „Dr.Elena Popovici” Flămânzi
din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani.
PREȘEDINTE,

Costică Macaleți

DIRECŢIA BUGET – FINANŢE

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

Nr.413 din 13.01.2020

Vizat,
Vicepreședinte,
Dorin Birta

RAPORT DE SPECIALITATE
Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, una
dintre principalele categorii de atribuţii ale Consiliului Judeţean este cea care privește organizarea şi
funcţionarea aparatului de specialitate, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi
regiilor autonome de interes judeţean.
În exercitarea acestei atribuţii, Consiliul Judeţean aprobă regulamentul de organizare şi
funcţionare al aparatului de specialitate, precum şi cele ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean.
Conform art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.412/2003, consiliul judeţean aprobă
regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică, numărul de personal pentru unităţile
de asistenţă medico-sociale din subordine.
Prin adresa nr.2179/06.12.2019 a Unității de Asistență Medico-Socială „Dr.Elena Popovici”
Flămânzi, înregistrată la Consiliul Județean cu nr.18778/09.12.2019, s-a înaintat propunerea de
modificare a articolului 32 din regulamentul de organizare și funcționare al unității, urmare a schimbării
programului de lucru pentru medici, asistenți medicali și fochiști. Modificarea a primit și avizul
Consiliului consultativ al unității.
Conducerea unității sanitare solicită modificarea programului de lucru pentru urmatoarele
categorii de personal:
Medici: luni, miercuri, joi, vineri: 8,00 – 15,00
marți: 13,30 – 19,30
Asistenți medicali: 7,00 – 19,00 tura I
19,00 – 7,00 tura a II-a
Fochiști - perioadă de iarnă: 6,00 – 14,00 tura I
14,00 – 22,00 tura a II-a
22,00 – 6,00 tura a III-a
- perioada de vară: 7,00 – 15,00,
motivat de faptul că fochiștii trebuie să asigure încălzirea continuă a saloanelor în sezonul rece, asistenții
medicali trebuie să asigure continuitatea asistenței medicale în două ture – 12 ore cu 24 de ore libere, iar
medicul care deține și atribuții de director al unității sanitare trebuie să-și desfășoare și activitatea
medicală corespunzătoare.
Potrivit prevederilor art.13 alin.(1) și (5) Anexa nr.1 din OMS nr.870/2004 pentru aprobarea
Regulamentului privind timpul de lucru, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul
sanitar, în unitățile publice din sectorul sanitar, personalul de la locurile de muncă în care activitatea se
desfășoară fără întrerupere – 3 ture – și care are program de 8 ore zilnic, în raport cu necesitățile
asistenței medicale, poate lucra prin rotație în ture 8 ore cu 16 ore libere sau 12 ore cu 24 ore libere;
graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de șeful de compartiment, se aprobă de
conducerea unității și se afișează la loc vizibil sau accesibil pentru tot personalul.
Conform art.16 Anexa nr.1 din OMS nr.870/2004, ora de începere și ora de terminare a
programului zilnic pentru fiecare loc de muncă și categorie de personal se stabilesc prin regulamentul
intern al unității și se comunică salariaților, în funcție de specificul fiecărei unități publice din sectorul
sanitar.

Având în vedere:
- graficele lunare de activitate care se aprobă de către conducerea unității sanitare și se afișează pentru
toți angajații,
- ora de începere și cea de terminare a programului zilnic pentru fiecare loc de muncă și categorie de
personal, care se stabilesc prin regulamentul intern al unității,
- flexibilitatea aprobării programului în 2 sau în 3 ture și în funcție de anotimp,
se propune modificarea articolul 32 din Regulamentul de organizare și funcționare al Unității de
Asistență Medico-Socială „Dr.Elena Popovici” Flămânzi.
Articolul 32 din regulamentul de organizare și funcționare, în prezent are următoarea formă:
„ Art.32 Programul de lucru al personalului unității este următorul:
Director : 8,00-16,00
Personal de specialitate medico-sanitar:
Medici :
8,00 - 15,00
Asistenți medicali: 7,00 - 15,00 - tura I
15,00 - 23,00 - tura a II-a
23,00 - 7,00 - tura a III-a
Asistent social:
7,00 - 15,00
Personal TESA:
Contabil - șef:
8,00 - 16,00
Inspector de specialitate 8,00 - 16,00
Administrator:
7,00 - 15,00
Magaziner:
7,00 - 15,00
Personal auxiliar:
Infirmiere: 7,00 - 19,00 - tura I
19,00 - 7,00 -tura a II-a
Spălătoreasă: 7,00 - 15,00
Lenjereasă : 7,00 - 15,00
Agent DDD: 7,00 - 15,00
Brancardier: 7,00 - 15,00
Personal de deservire și muncitori:
Bucătari: 7,00 - 19,00
Fochiști: 7,00 - 19,00 tura I
19,00 - 7,00 tura a II-a.”
Acesta va fi modificat și va avea următorul cuprins:
„ Art. 32 (1) Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de șeful de compartiment,
se aprobă de conducerea unității și se afișează la loc vizibil sau accesibil pentru tot personalul.
(2) Ora de începere și ora de terminare a programului zilnic pentru fiecare loc de muncă și categorie de
personal se stabilesc prin regulamentul intern al unității și se comunică salariaților.
(3) Programul zilnic pe categorii de personal, aprobat de către conducerea unității sanitare, va fi
transmis ordonatorului principal de credite.”
Regulamentul de organizare și funcționare al Unității de Asistență Medico-Socială „Dr.Elena
Popovici” Flămânzi a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.101 din 26.07.2018,
anexa nr.1.
Considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru a fi supus spre dezbatere şi aprobare
proiectul de hotărâre privind modificarea art.32 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Unității
de Asistență Medico-Socială „Dr.Elena Popovici” Flămânzi din subordinea Consiliului Judeţean
Botoşani.

DIRECTOR EXECUTIV,
Magda Didii

DIRECTOR EXECUTIV,
Amalia Petronela Marian

