Buletin informativ

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității
sau instituției publice
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71139
Acte normative cu impact asupra activității unității sanitare
https://www.hosptm.ro/legislatie/

2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției
publice
https://www.hosptm.ro/prezentare/organigrama/
https://www.hosptm.ro/legislatie/
Atribuțiile departamentelor sunt cuprinse în Ordin nr. 1369/2017 pentru
aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al SCJUT
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195431
3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției
publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
https://www.hosptm.ro/prezentare/conducerea-spitalului/

4. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” - sediul central
Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.156, cod 300723
E.mail judetean@hosptm.ro
www.hosptm.ro
Program de funcționare:
Clinic – permanent
Administrativ – Luni – Vineri 7,30 – 15,30

Telefoane
Centrala – 0356 - 433111
Secretariat – 0356 – 433121
Fax – 0256 – 486956
Telefoane interioare secții
https://www.hosptm.ro/contact/interioare-sectii/
Telefoane mobile
https://www.hosptm.ro/contact/telefoane-mobile/
Relațiile despre pacienții internați sunt strict confidențiale, conform legii, și nu se
oferă telefonic
Registratura generală:
Program Luni – Vineri
PRIMIRE ACTE – 9,00 – 12,00
ELIBERARE ACTE – 14,00 – 14,30

Audiențe:
Manager
Ș.L Med.Dr. Sorin Barac
Joi – 11,00 – 13,00
Director medical
Conf. Univ. Med.Dr. Horia Hărăguș
Joi - 9,00 – 11,00
Director îngrijiri medicale
As. Claudia Murgu
Miercuri – 10 -12

Înscrierea pentru audiențe se face la Secretariatul SCJUT
Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 156
Camera 8
Program, Luni – Vineri, 10,00 – 15,00
On line judetean@hosptm.ro
Telefonic 0356 – 433121
Persoana care se înscrie în audiență va comunica Secretariatului SCJUT
următoarele date:
nume, prenume, coordonatele de contact pentru
comunicare (telefon,e. mail) și tema principală pentru care dorește audiență.
Audiențele vor fi susținute de manager respectiv director medical sau de
reprezentanți desemnați ai acestora.
5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
Conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare.
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71139
Titlul VII, Capitolul IV, Finanțarea spitalelor
“Spitalele publice sunt instituții publice finanțate integral din venituri proprii și
funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor
publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestații
efectuate pe bază de contract, precum și din alte surse, conform legii.(....)
Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului public cu casa de
asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul
bugetului de venituri și cheltuieli (.....)
Spitalele publice primesc în completare, sume de la bugetul de stat sau de la
bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinațiile pentru care au
fost alocate.”
https://www.hosptm.ro/situatii-financiare/
6. Programele și strategiile proprii
https://www.hosptm.ro/activitate/

7. Lista cuprinzând documentele de interes public
- Legislația în baza căreia funcționează unitatea și legislația specifică
instrumentată de structurile unității sanitare
- Conducerea spitalului, respectiv numele persoanelor din structurile de
conducere
- Coordonatele de contact ale unității sanitare inclusiv telefoane secții
- Bugetul și bilanțul contabil conform legii
- Programele nationale de sănătate
- Informații utile pentru pacienți, conform legii
- Servicii medicale disponibile în Ambulatoriul spitalului
- Lista investigațiilor paraclinice, respectiv analizele de laborator cu tarifele
decontate de CJAS
- Coordonatele pentru programări în Ambulatoriul SCJUT
- Program audiențe
- Tarife pentru servicii medicale la cerere în Ambulatoriul integrat al spitalului
- Adresa de e.mail oficială a spitalului și adresele de e.mail ale secțiilor
Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în
situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la
informațiile de interes public solicitate
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la
informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație
administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată
informația.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile
sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ
a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se
află sediul instituției sau autorității publice.
Solicitare în baza Legii 544/2001 se poate descarca de pe pagina principala
Legislație:
Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
Norme metodologice din 7 Februarie 2002 de aplicare a Legii 544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public, cu completările și
modificările ulterioare
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416
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