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PROGRAM DE ACTIVITATE  
STRUCTURI/COMPARTIMENTE/RESPONSABILI 

 

 

 

 

Art.1. Compartimentele/structurile/responsabilii din cadrul SAJ-BN, desfășoară activitate, în principal, 
conform datelor din tabelul de mai jos. 

Art.2. În cazuri temeinic justificate, Comitetul Director al SAJ-BN poate modifica începerea/finalizarea 
orelor de program, cu sau fără acordul salariatului, după caz. Totodată, poate stabili repartizarea 
inegală a timpului de muncă, dacă acest aspect este cuprins în CIM al salariatului. 

Art.3. Evidența timpului de muncă se ține pe condică de prezență, inclusiv orele suplimentare și depășirile 
de program. 

Art.4. Activitatea prestată în afara programului de lucru normal se recuperează prin timp liber 
corespunzător, conform legislației în vigoare, exceptând personalul operativ pentru care legislația are 
prevederi distincte0F

1. 
 

1. Manager general 

 de luni până vineri, în principal între 08.00 -16.00. Programul 
poate fi modificat temporar, prin decizie de CD, în funcție de 
necesități. 

 8 ore/zi program flexibil, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare1F

2 și prezență în situații speciale, la solicitarea structurilor 
colaboratoare/ierarhic superioare/ administrației centrale, 
județene, locale etc.  

 poate presta gărzi pentru asigurarea continuității în 
compartimentele operative, în cadrul liniilor de gardă 

 în cazul în care derulează activități on-line în afara orelor normale 
de program zilnic, cu caracter permanent sau periodic, durata 
activității on line se scade din durata activității zilnice curente, 
putându-se modifica ora de începere/finalizare program; 

2. Director medical 

 de luni până vineri, între 07.00 -15.00. Programul poate fi 
modificat temporar, prin decizie de CD, în funcție de necesități. 

 prezență zilnică la raportul de gardă din stația centrală; 
 8 ore/zi program flexibil cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare2F

3 și prezență în situații speciale, la solicitarea MG.  
 poate presta gărzi pentru asigurarea continuității în 

compartimentele operative, în cadrul liniilor de gardă; 
 monitorizează cu caracter permanent și răspunde de activitatea 

de admitere a autosanitarelor în activitate, inclusiv în zilele de 
repaus săptămânal și sărbători legale;  

 
1 L95/2006, art.99 și OMS nr. 870/2004, art.27 
2 Legea nr. 53/2003, rep., Codul muncii, art.111-119; 
3 Legea nr. 53/2003, rep., Codul muncii, art.111-119; 
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 în cazul în care derulează activități în afara orelor normale de 
program zilnic, cu caracter permanent sau periodic, durata 
activităților din afara programului normal de muncă se scade din 
durata activității zilnice curente, putându-se modifica ora de 
începere/finalizare program;  

3. Director tehnic 

 de luni până vineri, între 08.00 -16.00. Programul poate fi 
modificat temporar, prin decizie de CD, în funcție de necesități. 

 8 ore/zi program flexibil cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare3F

4și prezență în situații speciale, la solicitarea MG 
 prezența, la solicitare, în cazul survenirii unor 

accidente/incidente și/sau probleme în domeniul exploatării și 
funcționării parcului auto. 

 monitorizează cu caracter permanent și răspunde de activitatea 
de admitere a autosanitarelor în activitate, inclusiv în zilele de 
repaus săptămânal și sărbători legale 

 în cazul în care derulează activități în afara orelor normale de 
program zilnic, cu caracter permanent sau periodic, durata 
activităților din afara programului normal de muncă se scade din 
durata activității zilnice curente, putându-se modifica ora de 
începere/finalizare program;  

4. Director economic 

 de luni până vineri, între 08.00 -16.00. Programul poate fi 
modificat temporar, prin decizie de CD, în funcție de necesități. 

 8 ore/zi program flexibil cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare;  

 prezență în situații speciale, la solicitarea MG. 

5.  Asistent șef  

 de luni până vineri, între 07.00 -15.00. Programul poate fi 
modificat temporar, prin decizie de CD, în funcție de necesități. 

 prezență zilnică la raportul de gardă din stația centrală; 
 8 ore/zi program flexibil cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare4F

5 și prezență în situații speciale, la solicitarea MG sau DM;  
 poate presta gărzi pentru asigurarea continuității în 

compartimentele operative, în cadrul liniilor de gardă; 
 monitorizează, cu caracter permanent, a schimburilor de tură în 

substații/puncte de lucru, pe baza de grafic lunar de muncă, 
inclusiv în zilele de repaus săptămânal și sărbători legale; 

 în cazul în care derulează activități în afara orelor normale de 
program zilnic, cu caracter permanent sau periodic, durata 
activităților din afara programului normal de muncă se scade din 
durata activității zilnice curente, putându-se modifica ora de 
începere/finalizare program;  

6. 
Asistent coordonator 

stație/substație/punct de lucru 

 activitate în ture de 12 cu 24 în domeniul operativ, inclusă pe 
graficul lunar de activitate a stației/ substației/ punctului de lucru; 

 activitate administrativă, 8 ore/zi, între orele 07.00-15.00, în 
funcție de graficul lunar;  

 prezență, ori de câte ori este nevoie, în vederea remedierii unor 
probleme survenite în legătură cu activitatea din sfera 
economico-administrativ-financiară și de întreținere 

 în cazul în care derulează activități în afara orelor normale de 
program zilnic, cu caracter permanent sau periodic, durata 
activităților din afara programului normal de muncă se scade din 
durata activității zilnice curente, putându-se modifica ora de 
începere/finalizare program; 

 
4 Legea nr. 53/2003, rep., Codul muncii, art.111-119; 
5 Legea nr. 53/2003, rep., Codul muncii, art.111-119; 
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7. Secretariat/ IT 

 de luni până vineri, între 07.00 -15.00 sau 08.00-16.00 
 prezență, la solicitare în caz de necesități, pentru remedierea  

problemelor de comunicare și IT, inclusiv în afara timpului normal 
de lucru și zile nelucrătoare 

 în cazul în care derulează activități în afara orelor normale de 
program zilnic, cu caracter permanent sau periodic, pentru a 
remedia/actualiza funcționalitatea sistemului IT și de 
comunicații, durata activităților din afara programului normal de 
muncă se scade din durata activității zilnice curente, putându-se 
modifica ora de începere/finalizare program 

8. Compartiment RUNOS 

 de luni până vineri, între 08.00 -16.00  
 poate derula activitate în schimburi, sau tele-muncă, care se va 

introduce dacă necesitățile organizatorico-epidemiologice o 
impun 

 în cazul în care derulează activități în afara orelor normale de 
program zilnic, cu caracter permanent sau periodic, durata 
activităților din afara programului normal de muncă se scade din 
durata activității zilnice curente, putându-se modifica ora de 
începere/finalizare program 

8. Compartiment Statistică 

 de luni până vineri, între 07.00 -15.00  
 poate derula activitate în schimburi, sau tele-muncă, care se va 

introduce dacă necesitățile organizatorico-epidemiologice o 
impun. 

9. 
RMC și responsabil  

documente clasificate 

 de luni până vineri, între 08.00 -16.00  
 8 ore/zi program flexibil, pentru derularea sarcinilor specifice, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare5F

6 ; 
 prezență în situații speciale, la solicitarea mg sau dm, inclusiv în 

afara timpului normal de lucru și zile nelucrătoare  
 în cazul în care derulează activități (on line sau fizic) în afara orelor 

normale de program zilnic, cu caracter permanent sau periodic, 
durata activităților din afara programului normal de muncă se 
scade din durata activității zilnice curente, putându-se modifica 
ora de începere/finalizare program;  

10. Responsabil farmacie 

 de luni până vineri, între 06.30 -14.30. 
 8 ore/zi program flexibil cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare;  
 sprijină activitatea de la stocul 3 de medicamente, conform 

graficului de lucru lunar;  
 prezență în situații speciale, la solicitarea MG sau DM 
 în cazul în care derulează activități în afara orelor normale de 

program zilnic, cu caracter permanent sau periodic, durata 
activităților din afara programului normal de muncă se scade din 
durata activității zilnice curente, putându-se modifica ora de 
începere/finalizare program; 

10. Legislație și Contencios 

 program flexibil zilnic, în funcție de necesitățile de reprezentare 
a instituției în instanță; 

 poate derula activitate sub formă de tele-muncă, cu respectarea 
legislației muncii; 

11. 
Compartiment de asistenta 

medicală de urgență şi transport 
asistat 

 07.00-19.00 / 19.00-07.00, organizat în program de ture ”tip 
turnus” (12/24), în regim continuu, pentru toate categoriile de 
personal operativ 

 activitate pentru asigurarea continuității asistenței medicale de 
urgență, după necesități 

 
6 Legea nr. 53/2003, rep., Codul muncii, art.111-119; 



A n e x a  n r .  2  l a  R e g u l a m e n t u l  I n t e r n  a l  S A J - B N  

www.ambulantabistritanasaud.ro 

 programul în ture se organizează conform legii6F

7, fără a existe 
timp de odihnă mai mic de 12 ore între 2 ture de lucru 

12. 
Compartiment de consultații de 

urgență şi transport sanitar 
neasistat 

 07.00-19.00 / 19.00-07.00, organizat în program de ture ”tip 
turnus” (12/24), în regim continuu, pentru toate categoriile de 
personal operativ 

 activitate pentru asigurarea continuității asistenței medicale de 
urgență, după necesități 

 programul în ture se organizează conform legii7F

8, fără a existe 
timp de odihnă mai mic de 12 ore între 2 ture de lucru 

13.  Dispecerat județean integrat 

 07.00-19.00 / 19.00-07.00, organizat în program de ture ”tip 
turnus” (12/24), în regim continuu, pentru toate categoriile de 
personal operativ 

 activitate pentru asigurarea continuității asistenței medicale de 
urgență, după necesități 

 programul în ture se organizează conform legii8F

9, fără a existe 
timp de odihnă mai mic de 12 ore între 2 ture de lucru 

14. Serviciu financiar-contabilitate 

 de luni până vineri, între 08.00 -16.00  
 poate derula activitate în schimburi, sau tele-muncă, care se va 

introduce dacă necesitățile organizatorico-epidemiologice o 
impun; 

 prezență, la solicitarea MG sau alt membru de CD, ori de câte ori 
este nevoie de prezența sa în vederea eliberării de materiale 
suplimentare necesare asigurării continuității activității unității, 
în caz de declanșare a Planului Roșu de Intervenție Județean sau 
în cazuri de forță majoră, definite de legislație. 

15. 
 

Serviciu aprovizionare,  
achiziții publice 

 de luni până vineri, între 08.00 -16.00 
 poate derula activitate în schimburi, sau tele-muncă, care se va 

introduce dacă necesitățile organizatorico-epidemiologice o 
impun; 

 merceologul - prezență în vederea asigurării necesarului de 
oxigen medicinal, la solicitare, inclusiv în afara programului 
normal de muncă și zile nelucrătoare,  

 prezență, la solicitarea MG sau alt membru de CD, ori de câte ori 
este nevoie de prezență în vederea eliberării de materiale 
suplimentare necesare asigurării continuității activității unității, 
în caz de declanșare a Planului Roșu de Intervenție Județean sau 
în cazuri de forță majoră, definite de legislație. 

16. Îngrijitori curățenie 

 de luni până vineri, între 07.00 -15.00 sau program adaptat 
nevoilor organizatorice, aprobat de conducere 

 poate derula activitate în schimburi, care se va introduce dacă 
necesitățile organizatorico-epidemiologice o impun; 

 prezență, la solicitarea MG sau alt membru de CD, ori de câte ori 
este nevoie de prezența sa în caz de declanșare a Planului Roșu 
de Intervenție Județean sau în cazuri de forță majoră, definite de 
legislație. 

17. 
Personal întreținere și reparații 

instalații și clădiri 

 de luni până vineri, între 07.00 -15.00 
 poate derula activitate în schimburi, care se va introduce dacă 

necesitățile organizatorico-epidemiologice o impun; 
 prezență, la solicitarea MG sau alt membru de CD, ori de câte ori 

este nevoie de prezența sa în caz de declanșare a Planului Roșu 

 
7 OMS nr. 870/2004 
8 OMS nr. 870/2004 
9 OMS nr. 870/2004 



A n e x a  n r .  2  l a  R e g u l a m e n t u l  I n t e r n  a l  S A J - B N  

www.ambulantabistritanasaud.ro 

de Intervenție Județean sau în cazuri de forță majoră, definite de 
legislație. 

18. 
Birou mișcare şi exploatare auto, 

revizie tehnică 

 de luni până vineri, între 08.00 -16.00 și/sau 12.00-20.00, cu 
adaptarea orei de finalizare a programului în cazul în care 
salariatul este programat să fie prezent la schimbul de tură de 
seară. Programul se adaptează în așa fel încât să permită 
recuperarea orelor efectuate suplimentar cu ocazia prezenței la 
schimburile de tură de seara li/sau weekend;   

 prezență, pe bază de grafic lunar, la schimbul tehnic de tură, de 
la ora 7:00/19:00, atât în zilele lucrătoare, cât și în cele 
nelucrătoare;  

 poate derula activitate în schimburi și/sau tele-muncă, care se va 
introduce dacă necesitățile organizatorico-epidemiologice o 
impun; 

 prezență, la solicitarea MG sau alt membru de CD, ori de câte ori 
este nevoie de prezența sa în caz de evenimente tehnice 
imprevizibile, necesități operative speciale,  declanșare a Planului 
Roșu de Intervenție Județean sau în cazuri de forță majoră, 
definite de legislație 

 în cazul în care derulează activități în afara orelor normale de 
program zilnic, cu caracter permanent sau periodic, durata 
activităților din afara programului normal de muncă se scade din 
durata activității zilnice curente, putându-se modifica ora de 
începere/finalizare program 

19. 
Ambulanțier responsabil atribuții 

tehnice 

 activitate în ture de 12 cu 24 în domeniul operativ, inclusă pe 
graficul lunar de activitate a stației/ substației/ punctului de lucru; 

 prezență la fiecare schimb de tură, câte 1 oră, ce reprezintă timp 
de lucru, fiind remunerat sub formă de % la salar;  

 prezență, ori de câte ori este nevoie, în vederea remedierii unor 
probleme survenite în legătură cu activitatea din sfera 
economico-administrativ-financiară și de întreținere. 
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