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Raport  

cu privire la constatările și propunerile de asigurare  

a unui pachet de facilități destinate unor medici 

 

 

În baza HCL nr. 94 din data de 29.03.2018 privind modalitatea de acordare a unor facilități 

pentru medicii care își desfășoară activitatea la Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș,  

Comisia specială, constituită prin Dispoziția nr. 636 din 27.04.2018, s-a întrunit pentru a identifica 

modalitățile și pentru a formula propuneri de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor 

din afara județului și/sau care au domiciliul sau reședința la o distanță mai mare de 50 km de 

Făgăraș și care doresc să lucreze în cadrul Spitalului Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș. 

 

Având în vedere prevederilor art. 199 din Legea 198/2016 pentru modificarea și 

completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.  

- alin (1) "Autorităţile publice locale pot participa la finanţarea unor cheltuieli de 

administrare şi funcţionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condiţiile legii, bunuri şi 

servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente 

medicale ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu 

această destinaţie în bugetele locale”  

- și alin. (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."  

 

Analizând documentele depuse de către medicii care au solicitat acordarea stimulentului 

financiar, s-au identificat trei feluri de stimulente financiare, ce se pot acorda:  

1. stimulent pentru acoperirea cheltuielilor cu chiria 

2. stimulent pentru acoperirea cheltuielilor cu transportul (naveta) pentru medicii care 

deservesc în secția Anestezie Terapie Intensivă (ATI) 

3. stimulent pentru acoperirea cheltuielilor cu gărzile în secția Anestezie Terapie Intensivă 

(ATI) 

 

1. Stimulent pentru acoperirea cheltuielilor cu chiria 

 

Scopul acordării acestui stimulent este atragerea unor medici specialiști la Spitalul 

Municipal Dr. A. Tulbure Făgăraș, dar și menținerea celor existenți.  

Pentru a beneficia de acordarea stimulentelor financiare lunare care să acopere chiria lunară 

a acestora, solicitantul (medicul) trebuie să întrunească cumulativ următoarele criterii de 

eligibilitate: 

o să desfășoare activitatea la Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, 

o să nu aibă domiciliul stabil și să nu dețină locuință proprietate personală la o distanță 

mai mică de 50 km de Municipiul Făgăraș, 
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o pentru solicitant să existe contract de închiriere înregistrat la Administrația Financiară 

pentru o locuință din fondul locativ privat, situată în municipiul Făgăraș. 

Pentru acordarea acestui stimulent financiar au fost depuse un număr de 12 dosare, a medicilor 

care întrunesc criteriile menționate mai sus . 

 

 

: 

 

Nr. crt. Nume și prenume solicitant 

1 Coltofean Adela 

2 Petrescu Gabriela 

3 Coza Răzvan 

4 Nicolescu Paul 

5 Cămărașu Florin 

6 Lazar Laura 

7 Negrea Cristina 

8 Serban Corina 

9 Ticusan Mircea Vasile 

10 Ionescu Eugen 

11 Voicu Alexandra Felicia 

12 Sebestyen Antoanela 

  

         Comisia a luat act de Hotararea Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal „ Dr 

Aurel Tulbure „ Fagaras privind scoaterea de pe lista cu stimulente pentru chirie a d-nei dr. 

Sebestyen Antoanela. 

         Comisia considera oportuna aprobarea unui stimulent lunar pentru chirie in cuantum de 900 

lei net pentru fiecare medic, ceea ce presupune un stimulent lunar brut pentru fiecare medic in suma 

de 1539 lei. 

             Total Lunar stimulent lunar chirie 1539 lei*11 medici = 16.929 lei 

             Contrib asiguratorie pt munca : 2.25 %                         = 381 lei 

             Total                                                                             = 17.310 lei      

 

2. Stimulent pentru acoperirea cheltuielilor cu transportul (naveta) 

 

Pentru acordarea acestui stimulent financiar s-au analizat un număr de 6 solicitări, a medicilor 

care solicită decontarea navetei. Ținând seama de următoarele criterii: 

o desfășoară activitatea la Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, în secția 

Anestezie Terapie Intensivă (ATI) 

o nu au domiciliul stabil și nu dețin locuință proprietate personală la o distanță mai mică 

de 50 km de Municipiul Făgăraș, 

o nu au încheiat contracte de închiriere pentru o locuință din fondul locativ privat, situată 

în municipiul Făgăraș, 

Comisia a hotărât acordarea stimulentului pentru decontarea transportului în valoare de 50 lei 

net/ transport dus – întors, la un număr de 7 medici specialiști care asigură garda în secția Anestezie 

Terapie Intensivă (ATI), ceea ce presupune un stimulent lunar brut de 86 lei/zi 

              Total Lunar stimulent transport:  30* 86 lei                  = 2.580 lei      

              Contrib asiguratorie pt munca : 2.25 %                         = 58  lei 

              Total:                                                                              = 2.638 lei    

 

 

3. Stimulent pentru acoperirea cheltuielilor cu gărzile în secția Anestezie Terapie Intensivă 

(ATI) 
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În urma discuțiilor purtate de către membrii comisiei s-a decis că scopul acordării stimulentului 

pentru gardă este prioritar pentru Secția ATI, cea care asigură toate urgențele medico-chirurgicale 

în toate structurilor spitalului. 

Criteriile de selecție al solicitanților pentru a primi acest stimulent au fost: 

- numărul de gărzi efectuate pe liniile de gardă sunt considerate ca fiind deficitare din punct de 

vedere al acoperirii cu medici specialiști,  

- numărul gărzilor efectuate este mai mare decât numărul gărzilor obligatorii, potrivit legii.  

 

Ținând seamă de cele precizate mai sus, propunem acordarea unui stimulent în valoare de 150 

lei net / gardă pentru un număr de  7 medici specialiști ATI, ceea ce presupune un stimulent lunar 

brut/ garda in suma de 255 lei brut/ garda 

   De asemenea se propune acordarea unor stimulente individuale lunare pentru medicii 

coordonatori ai unor sectii care au obtinut rezultate deosebite in ceea ce priveste realizarea 

programului contractat cu CASJ Brasov, respectiv: 

- d-na dr. Blebea Maria Madalina – medic coordonator cardiologie – 3.800 lei brut/luna 

- d-na dr. Petrescu Gabriela – medic coordonator dializa                  - 2.200 lei brut/luna 

- d-l dr. Nicula Adi – medic coordonator ATI                                   - 1.800 lei brut/luna 

 

Total stimulente lunare: 30 zile * 255 lei                                                = 7.650 lei/luna 

          Stimulente individuale                                                                  = 7.800 lei/luna                 

      Contrib asiguratorie pt munca : 2.25 %                                                 = 348 lei/luna 

 Total                                                                                                     = 15.798 lei/ luna            

 

Totalul sumelor necesare lunar pentru plata acestor stimulente este de : 

                   17.310 lei + 2.638 lei + 15.798 lei = 35.746 lei lunar 

 

Avand in vedere faptul ca suma prevazuta in bugetul local al Municipiului Fagaras pentru 

aceste stimulente este de 360.000 lei, propunem acordarea acestora pentru o perioada de 10 luni, 

urmand ca in functie de sumele identificate la rectificarile bugetare, sa fie alocate sume pentru plata 

acestor stimulente pentru tot anul 2018.  

  

La sfârșitul fiecărei luni, se vor prezenta documentele justificative la biroul economic 

financiar al Municipiului Făgăraș pentru verificare și decontare. 

În concluzie, comisia propune următoarele: 

o persoanele beneficiare au obligația de a semna un angajament conform căruia, vor 

desfășura activitatea în cadrul spitalului cel puțin până la 31.12.2018, în caz contrar, 

fiind obligați să restituie stimulentul financiar acordat. 

 

 

16.05.2018 

 

 

 

Comisia: 

o consilier local – d-l Florin Alexandru 

o consilier local – d-l Alexandru Mazilu 

o reprezentant Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș - d-na dr. Beldescu Liliana 

o reprezentant Mun. Fagaras – d-na Neagu Iuliana 

o reprezentant Mun Fagaras – d-l Ludu Daniel 

 

 

 

 


