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SPITALUL FILIŞANILOR-FILIAŞI                                                                                                      
B-dul. Racoteanu Nr.200,Tel.: 0336100144 Fax:0371621252,                                                      

E-mail:spitalul_filiasi@yahoo.com, Site:www.spitalulfiliaşi.ro 
 
 

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art.5 din Legea 
nr.544/2001(actualizata) privind liberul acces la informaţiile de interes public 
 Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Spitalului 

Filişanilor-Filiaşi, judeţul Dolj; 
 Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, 

programul de audienţă al conducerii spitalului; 
 Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Spitalului Filişanilor-Filiaşi, 

judeţul Dolj şi numele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice; 
 Coordonatele de contact ale spitalului(denumirea, sediul, numerele de telefon, 

fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet); 
 Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 
 Programele şi strategiile Spitalului Filişanilor-Filiaşi, judeţul Dolj; 
 Lista cuprizând documentele de interes public; 
 Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia 

în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la 

informaţiile de interes public solicitate. 
 

Lista cuprizând documentele de interes public 

 Regulamentul intern 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului 
 Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate 
 Organigrama  
 Anunţuri concurs posturi şi rezultate 
 Planul strategic de dezvoltare a spitalului 
 Planul de management 
 Contracte de management şi acte adiţionale 

 Declaratii de avere şi de interese 
 Dispoziţii şi note interne manager(dispoziţii privind constituirea comisiilor la nivel de 

spital) 
 Proceduri şi protocoale medicale 
 Proiect de dezvoltare a serviciilor medicale 
 Contracte de închiriere 
 Contracte de achiziţie publică ,,conform ART. 11^1 Legea nr.544/2001(actualizata) 

privind liberul acces la informaţiile de interes public spitalul în calitate de autoritate 

contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la dispoziţia 
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persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, contractele de 

achiziţii publice” 

 Programul anual al achiziţiilor publice 
 Rapoartele anuale de evaluare a aplicării Legii nr.544/2001 

 
Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, potrivit art.12 din Legea 

nr.544/2001(actualizată) privind liberul acces la informaţiile de interes public 
                                                                                                                                                                 
1.informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac 
parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii; 
2.informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele 
economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor 

clasificate, potrivit legii;                                                                                                                             
3.informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora 
aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi 
principiului concurenţei loiale, potrivit legii;                                                                                                              
4.informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;                                                                                    
5.informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se 
periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol 

viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în 
curs de desfăşurare;                                                                                                                  
6.informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere 
asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate 
în proces;                                                                                                                         
7.informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. 

     

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea SPITALULUI 
FILIŞANILOR-FILIAŞI 

 

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea SPITALULUI 

FILIŞANILOR-FILIAŞI 

 

 

 LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănătăţii 
 ORDIN nr. 1.374 din 5 decembrie 2016 pentru stabilirea atribuţiilor managerului 

interimar al spitalului public 

 LEGE nr. 544/2001 (**republicată**)(*actualizată*), privind informațiile  de 
interes public 

 ORDONANŢA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor                                                   
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 LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (**republicată**) (*actualizatã*) a dialogului 

social**) 
 ORDIN nr. 1.628 din 24 septembrie 2007, privind aprobarea modelului 

contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii 
Publice se completează cu prevederile art. 181 din Lege 95/2006 

 LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 a drepturilor pacientului 
 ORDIN nr. 1.224 din 16 septembrie 2010, privind aprobarea normativelor de 

personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind 
aprobarea normativelor de personal 

 ORDIN nr. 1.706 din 2 octombrie 2007 (*actualizat*), privind conducerea şi 
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor (actualizat până 
la data de 17 februarie 2011*) 

 ORDIN nr. 869 din 9 iulie 2015 (*actualizat*)Pentru aprobarea metodologiilor 

privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, 
medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare 
publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de 
compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef 
în unităţile sanitare publice cu paturi (actualizat până la data de 30 iunie 2016*). 

 ORDIN nr. 1.375 din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în 
unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 
870/2004 

 HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice 

 ORDIN nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 (*actualizat*)  pentru aprobarea 
criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a 
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 

 ORDIN nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director 
din cadrul spitalului public 

 ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei şi a 
atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice 

 ORDIN nr. 863 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor 
consiliului medical al spitalelor 

 HOTĂRÂRE nr. 56 din 29 ianuarie 2009 (*actualizată*) pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale 



 

                                                                                     ROMÂNIA                                                                 JUDEŢUL DOLJ                 
                                                                                                                                                                    B-DUL RACOŢEANU NR. 200    
                                                                                                                                                                        COD FISCAL  5077722 

                                                                                                      
                                                                                                     

                                       www.spitalulfiliasi.ro,  e-mail: spitalul_filiasi@yahoo.com               
   FILIŞANILOR                                         
 
 

4 din 5 
 

S
P
I
T
A
L
U
L 

0336100144 
Fax:0371621252 

 

 ORDIN nr. 320 din 15 februarie 2007 (*actualizat*) privind aprobarea 

conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului 
medical din cadrul spitalului public 

 ORDIN nr. 1.628 din 24 septembrie 2007 privind aprobarea modelului 
contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii 
Publice 

 LEGE nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

 LEGE  nr. 102/2005 din 3 mai 2005 Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ 

 HOTĂRÂRE  nr. 153/2018 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii 

concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a 
condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare 
"Sănătate şi asistenţă socială" 

 LEGE   nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003  Republicată Codul muncii 
 

Alte acte normative conexe, aplicabile în organizarea şi desfăşurarea activităţii 

spitalelor publice: 
 ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a 
Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară 
activitatea de control financiar preventiv propriu*) 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 LEGE nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*) privind achiziţiile publice- Legea nr. 
101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări 
şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

 Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de 
interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

 ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 
unităţile sanitare 

 ORDIN nr. 1.573 din 23 decembrie 2016 privind aprobarea modelului declaraţiei 

de avere şi al declaraţiei de interese 
 LEGE nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în 



 

                                                                                     ROMÂNIA                                                                 JUDEŢUL DOLJ                 
                                                                                                                                                                    B-DUL RACOŢEANU NR. 200    
                                                                                                                                                                        COD FISCAL  5077722 

                                                                                                      
                                                                                                     

                                       www.spitalulfiliasi.ro,  e-mail: spitalul_filiasi@yahoo.com               
   FILIŞANILOR                                         
 
 

5 din 5 
 

S
P
I
T
A
L
U
L 

0336100144 
Fax:0371621252 

 

România 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 (*actualizată*)  
Privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. 

 LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*)Privind manipularea cadavrelor 
umane şi prelevarea , organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea 

transplantului. 
 HOTĂRÂRE  Nr. 423/2022 din 25 martie 2022 privind aprobarea programelor 

naţionale de sănătate 
 HOTĂRÂRE  nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de 

evidenţă a salariaţilor 
 
 

 

 
 
 

 Accesul la informaţiile de interes public se realizează prin: 
 
a) afişare la sediul Spitalului Filişanilor-Filiaşi, judeţul Dolj, precum şi în pagina de 
Internet proprie;                                                                                                                                 
b) consultarea lor la sediul instituţiei publice. 
 
 

 
 


