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REFERAT DE APROBARE 

 
 Modul de organizare a timpului de muncă, precum şi modul de organizare şi 
efectuare a gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar este reglementat prin 
Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile 
publice din sectorul sanitar aprobat prin Ordinul MS nr.870/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Faţă de actul normativ în vigoare se impun o serie de modificări şi completări 
determinate, în principal, de : 
- redefinirea timpului de muncă în raport cu prevederile din Codul Muncii aprobate prin 
Legea nr.53/2003, republicată; 
- reorganizarea timpului zilnic de activitate al medicilor din unităţile sanitare cu paturi în 
funcţie de tipul spitalului prin eliminarea timpului de muncă prevăzut pentru contravizită; 
- reglementarea perioadei de repaus de 24 de ore după o activitate continuă a medicilor de 
24 de ore rezultată din însumarea activităţii curente de 6 ore şi a activităţii într-o linie de 
gardă în zilele lucrătoare cu o durată de 18 ore sau cu o durată de 24 de ore în zilele de 
sâmbătă, duminică şi sărbători legale. 
 De asemenea, au fost prevăzute în ordin şi unele excepţii pentru situaţiile în care 
numărul de medici specialişti este insuficient şi în situaţia în care s-ar acorda o perioadă de 
repaus de 24 de ore nu s-ar putea desfăşura activitatea de asistenţă medicală în cursul 
dimineţii pentru pacienţii internaţi. 
 Totodată, a fost introdusă şi o reglementare conform căreia în perioada de repaus, 
medicii nu pot desfăşura activitate medicală în sistemul sanitar public sau privat. 
- reglementarea timpului de muncă pentru medicii încadraţi în serviciile de ambulanţă în 
mod alternativ, în două ture, fiecare cu o durată de 7 ore zilnic, sau în ture, în sistem de 12 
ore cu 24 ore libere, în funcţie de numărul medicilor angajaţi în serviciile de ambulanţă; 
- modul în care se aprobă modificarea graficelor lunare pentru personalul mediu şi auxiliar 
sanitar din serviciile de ambulanţă; 
- a fost reglementat modul de aprobare al liniilor de gardă în funcţie de subordonarea 
unităţilor sanitare cu şi fără paturi; 
- a fost reglementat modul de asigurare a continuităţii asistenţei medicale în mod distinct 
pentru serviciile de ambulanţă; 
- a fost introdusă reglementarea conform căreia medicii pot fi scutiţi de a fi incluşi în graficul 
de gărzi atunci când starea de sănătate nu le permite acest lucru, fapt care trebuie să fie 
confirmat de Comisia de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, conform 
unui model prevăzut în Anexa la ordin. 
 Întrucât, prin OUG nr.20/2016, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, a fost reglementat modul de efectuare a gărzilor în afara programului 
normal de lucru de la funcţia de bază în baza unui contract individual de muncă cu timp 
parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă, această prevedere a fost preluată şi în 
cuprinsul ordinului. De asemenea, în cuprinsul ordinului a fost stipulat faptul că, activitatea 
prestată în linia de gardă în afara programului de la norma de bază, în baza contractului 
individual de muncă cu timp parţial, reprezintă vechime în muncă şi în specialitate. 



 A fost completată Anexa nr.2 la regulament, care aprobă specialităţile medicale şi 
specialităţile înrudite în care se pot efectua gărzi în funcţie de competenţa profesională, cu 
un punct 5, conform căruia în linia de gardă organizată în specialitatea pediatrie pot fi 
incluşi şi medicii de medicină generală/medicină de familie care au absolvit facultatea de 
pediatrie. 
 Au fost introduse două noi anexe, după cum urmează : 
- Anexa nr.3 – care reglementează graficul de lucru lunar la norma de bază și gărzi a 
personalului operativ de intervenție pentru serviciile de ambulanță; 
- Anexa nr.4 – care reprezintă un model al Certificatului medical asupra capacității de 
muncă eliberat de Serviciul/Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a 
capacității de muncă. 
 Faţă de cele prezentate, propunem spre aprobare prezentul referat, precum şi 
ordinul anexat, în vederea postării pe site-ul Ministerului Sănătăţii. 
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