Ministerul Sănătăţii - MS
Ordinul nr. 768/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi
a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public
În vigoare de la 29.06.2015
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 6.585/2015 întocmit de Direcţia generală resurse umane,
juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 178 alin. (4) şi art. 1833 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I.
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al
contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului
public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 16 noiembrie 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 22, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
n) în cazul existenţei a 3 luni consecutive de plăţi restante, a căror vechime este mai mare decât
termenul scadent de plată, respectiv a arieratelor, în situaţia în care la data semnării contractului de
management unitatea sanitară nu înregistrează arierate;".
2. La articolul 22, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:
s) în cazul nerespectării graficului de eşalonare a plăţilor arieratelor, asumat la semnarea
contractului de management, în situaţia în care la data semnării contractului de management
unitatea sanitară înregistrează arierate."
Art. II.
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară
proprie, spitalele publice, precum şi persoanele care ocupă funcţia de manager în cadrul spitalelor
publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. III.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătăţii,
Gabriel Florin Puşcău,
secretar general
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