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REFERAT DE APROBARE 

 
la Proiectul de hotărâre pentru completarea art.72 din Regulamentul  de Organizare și 
Funcționare pentru  Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr.127/28.08.2014 
  

Proiectul de hotărâre cu privire la completarea art.72 din Regulamentul  de Organizare și 
Funcționare pentru  Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr.127/28.08.2014,  a fost întocmit având în vedere următoarele: 
➢ adresa nr.26575/05.08.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8713/05.08.2019 

prin care Instituția Prefectului – Județul Olt a înaintat adresa Avocatului Poporului 
nr.12016/18.07.2019 privind necesitatea armonizării Regulamentelor de Organizare și 
Funcționare ale spitalelor de psihiatrie aflate în subordinea consiliilor județene cu Normele și 
recomandarea Comitetului European pentru Prevenirea Torturii; 

➢ adresa nr.4808/06.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10010/10.09.2019, 
prin care Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci solicită completarea art.72 din 
Regulamentul  de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.127/28.08.2014; 

➢ Hotârârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.19/12.08.2019; 

➢ prevederile art.14 pct.4 din Regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.127/28.08.2014 cu privire la aprobare organigramă, stat de funcţii şi Regulament de 
Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 

 
 
I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI 

SCHITU GRECI 
 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci este o unitate sanitară publică cu paturi, 
cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Olt. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017 au fost aprobate 
organigrama și statul de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, la nivelul 
a 191 posturi, conform anexelor nr.1-2, care fac parte integrantă din respectiva hotărâre, după 
cum urmează:  

 
 - personal de conducere (Comitet director)                          -       3   posturi;  
 - personal medico – sanitar                                                  -   143   posturi;  
 - personal tehnic, economic, informatică, administrativ        -     15   posturi;  
 - biroul management al calității serviciilor medicale             -       3   posturi; 
 - personal de întreținere și de deservire                               -     27   posturi.  
   TOTAL                                                                                    191  posturi 
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Ulterior, statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a fost 
modificat prin mai multe hotărâri ale Consiliului Județean Olt, ultima fiind Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.98/27.06.2019. 

Regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici 
Schitu Greci a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.127/28.08.2014, fiind 
înscris în Anexa nr.3 la hotărâre. 

Personalul din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu – Greci este încadrat pe 
posturi aferente personalului contractual, al cărui regim juridic este reglementat de Legea 
nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Încadrarea pe funcții și salarizarea personalului din cadrul spitalului se fac cu respectarea 
prevederilor Legii–cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

II.PROPUNEREA DE COMPLETARE A ART.72 DIN REGULAMENTUL  DE 
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE PENTRU  SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI 
SCHITU GRECI APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

NR.127/28.08.2014 
 
 

 Prin adresa nr.26575/05.08.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.8713/05.08.2019 Instituția Prefectului – Județul Olt a înaintat adresa Avocatului 
Poporului nr.12016/18.07.2019 privind necesitatea armonizării Regulamentelor de Organizare și 
Funcționare ale spitalelor de psihiatrie aflate în subordinea consiliilor județene cu Normele și 
recomandarea Comitetului European pentru Prevenirea Torturii.  

Prin adresa nr.4808/06.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.10010/10.09.2019 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci solicită aprobarea completării 
Regulamentului  de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.127/28.08.2014, după cum urmează: 
 

-  La art.72, după punctul 45 se introduce un nou punct, punctul 46, cu următorul 

cuprins: 

,,46. Pe durata internării la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, pacienţilor le sunt 
asigurate mai multe tipuri de ținute vestimentare, după cum urmează: 
- Ținuta vestimentară pentru sezonul cald, compusă din compleu – bluză și pantaloni trei 

sferturi, de culoare diferită, în funcţie de secţie și sex, pentru a ușura identificarea 

pacienţilor aflaţi în situaţii deosebite (părăsirea neautorizată a unităţii, incendiu etc.); 

- Ținuta vestimentară pentru sezonul rece - trening de culoare diferită, în funcţie de secţie 

și sex, pentru a ușura identificarea pacienţilor aflaţi în situaţii deosebite (părăsirea 

neautorizată a unităţii, incendiu etc.); 

- Ținuta vestimentară de noapte – pijama de culoare diferita în funcţie de secţie și sex, 

pentru a ușura identificarea pacienţilor aflaţi în situaţii deosebite (părăsirea neautorizată 

a unităţii, incendiu etc.); 

- Pacienții în vârstă folosesc ținutele vestimentare proprii, iar iarna beneficiază de halate.” 

Potrivit prevederilor art.14 din Regulamentul de organizare și funcționare pentru 
Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.127/28.08.2014 cu privire la aprobare organigramă, stat de funcţii şi Regulament 
de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în Spitalul de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci functioneaza Comitetul Director format din managerul spitalului, 
directorul medical si directorul financiar- contabil. 

Potrivit prevederilor art.14  pct.4 din Regulament, comitetul director elaborează 
regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma 
consultării cu sindicatele, conform legii. 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a anexat la adresa sus-menționată Hotârârea 

Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.19/12.08.2019 prin care s-a 

aprobat completarea Regulamentului  de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.127/28.08.2014. 

Propunerea de completare a Regulamentului  de Organizare și Funcționare pentru Spitalul 
de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, au la bază recomandările din adresa Avocatului Poporului 
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nr.12016/18.07.2019 privind necesitatea armonizării Regulamentelor de Organizare și 
Funcționare ale spitalelor de psihiatrie aflate în subordinea consiliilor județene cu Normele și 
recomandarea Comitetului European pentru Prevenirea Torturii. 

 
Având în vedere: 

➢ adresa nr.26575/05.08.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8713/05.08.2019 
prin care Instituția Prefectului – Județul Olt a înaintat adresa Avocatului Poporului 
nr.12016/18.07.2019 privind necesitatea armonizării Regulamentelor de Organizare și 
Funcționare ale spitalelor de psihiatrie aflate în subordinea consiliilor județene cu Normele și 
recomandarea Comitetului European pentru Prevenirea Torturii; 

➢ adresa nr.4808/06.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10010/10.09.2019 
prin care Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci solicită completarea art.72 din 
Regulamentul  de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.127/28.08.2014; 

➢ Hotârârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.19/12.08.2019; 

➢ prevederile art.14 pct.4 din Regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul 
de Psihiatrie Cronici Schitu Greci,înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.127/28.08.2014 cu privire la aprobare organigramă, stat de funcţii şi 
Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 

 
propunem: 
 
➢ completarea art.72 din Regulamentul  de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.127/28.08.2014, prin introducerea după punctul 45 a unui nou punct, punctul 46, 
cu următorul cuprins: 

 
,,46. Pe durata internării la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, pacienţilor le sunt 
asigurate mai multe tipuri de ținute vestimentare, după cum urmează: 
- Ținuta vestimentară pentru sezonul cald, compusă din compleu – bluză și pantaloni trei 

sferturi, de culoare diferită, în funcţie de secţie și sex, pentru a ușura identificarea 

pacienţilor aflaţi în situaţii deosebite (părăsirea neautorizată a unităţii, incendiu etc.); 

- Ținuta vestimentară pentru sezonul rece - trening de culoare diferită, în funcţie de secţie 

și sex, pentru a ușura identificarea pacienţilor aflaţi în situaţii deosebite (părăsirea 

neautorizată a unităţii, incendiu etc.); 

- Ținuta vestimentară de noapte – pijama de culoare diferita în funcţie de secţie și sex, 

pentru a ușura identificarea pacienţilor aflaţi în situaţii deosebite (părăsirea neautorizată 

a unităţii, incendiu etc.); 

- Pacienții în vârstă folosesc ținutele vestimentare proprii, iar iarna beneficiază de halate.” 

 
 
Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege, motiv pentru care propun 

aprobarea acestuia în forma în care a fost redactat. 
 

         
 
                                                                    INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
                                                                  MARIUS OPRESCU 



                                                                                                                                                                                                                 

H O T Ă R Â R E 
                                                                                      

 
            -PROIECT- 

 
pentru completarea art.72 din Regulamentul  de Organizare și Funcționare pentru  Spitalul de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.127/28.08.2014 

 

Având în vedere: 
➢ referatul de aprobare nr.10474/18.09.2019 la proiectul de hotărâre nr.10475/18.09.2019; 
➢ adresa nr.26575/05.08.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8713/05.08.2019 

prin care Instituția Prefectului – Județul Olt a înaintat adresa Avocatului Poporului 
nr.12016/18.07.2019 privind necesitatea armonizării Regulamentelor de Organizare și 
Funcționare ale spitalelor de psihiatrie aflate în subordinea consiliilor județene cu Normele și 
recomandarea Comitetului European pentru Prevenirea Torturii; 

➢ adresa nr.4808/06.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10010/10.09.2019, 
prin care Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci solicită completarea art.72 din 
Regulamentul  de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.127/28.08.2014; 

➢ Hotârârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.19/12.08.2019; 

➢ prevederile art.14 pct.4 din Regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.127/28.08.2014 cu privire la aprobare organigramă, stat de funcţii şi Regulament de 
Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 

 
 În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.c), art.182 alin.(1) și (4) 
coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2019, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 

 
   Art.I. La art.72 din Regulamentul  de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.127/28.08.2014, după punctul 45 se introduce un nou punct, punctul 46 care va avea 
următorul cuprins:  
 
,,46. Pe durata internării la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, pacienţilor le sunt 
asigurate mai multe tipuri de ținute vestimentare, după cum urmează: 
- Ținuta vestimentară pentru sezonul cald, compusă din compleu – bluză și pantaloni trei 

sferturi, de culoare diferită, în funcţie de secţie și sex, pentru a ușura identificarea 

pacienţilor aflaţi în situaţii deosebite (părăsirea neautorizată a unităţii, incendiu etc.); 

- Ținuta vestimentară pentru sezonul rece - trening de culoare diferită, în funcţie de secţie și 

sex, pentru a ușura identificarea pacienţilor aflaţi în situaţii deosebite (părăsirea 

neautorizată a unităţii, incendiu etc.); 
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- Ținuta vestimentară de noapte – pijama de culoare diferita în funcţie de secţie și sex, 

pentru a ușura identificarea pacienţilor aflaţi în situaţii deosebite (părăsirea neautorizată a 

unităţii, incendiu etc.); 

- Pacienții în vârstă folosesc ținutele vestimentare proprii, iar iarna beneficiază de halate.” 

 
 Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi  Managementul  Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Spitalului de Psihiatrie 
Cronici Schitu Greci, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și 
Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 
 

      INIȚIATOR  
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

             Marius OPRESCU 
 
 
 
 

                             AVIZAT, 
                                                                                       Secretar al judeţului, 

                                                                                                    Marinela – Elena ILIE 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                       
Serviciul Resurse Umane şi                                                                   
Managementul Unităţilor Sanitare                                                       
Nr. 10478/18.09.2019 

 
RAPORT 

 
la Proiectul de hotărâre pentru completarea art.72 din Regulamentul  de Organizare și Funcționare 
pentru  Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.127/28.08.2014 
   

 
I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI 

SCHITU GRECI 
 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci este o unitate sanitară publică cu paturi, cu 
personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Olt. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017 au fost aprobate organigrama și 
statul de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, la nivelul a 191 posturi, conform 
anexelor nr.1-2, care fac parte integrantă din respectiva hotărâre, după cum urmează:  

 
 - personal de conducere (Comitet director)                          -       3   posturi;  
 - personal medico – sanitar                                                  -   143   posturi;  
 - personal tehnic, economic, informatică, administrativ        -     15   posturi;  
 - biroul management al calității serviciilor medicale             -       3   posturi; 
 - personal de întreținere și de deservire                               -     27   posturi.  
   TOTAL                                                                                    191  posturi 

Ulterior, statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a fost modificat prin 
mai multe hotărâri ale Consiliului Județean Olt, ultima fiind Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.98/27.06.2019. 

Regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.127/28.08.2014, fiind înscris în Anexa nr.3 
la hotărâre. 

Personalul din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu – Greci este încadrat pe posturi 
aferente personalului contractual, al cărui regim juridic este reglementat de Legea nr.53/2003 – 
Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Încadrarea pe funcții și salarizarea personalului din cadrul spitalului se fac cu respectarea 
prevederilor Legii–cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

II.PROPUNEREA DE COMPLETARE A ART.72 DIN REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE 
ȘI FUNCȚIONARE PENTRU  SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI 
APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT NR.127/28.08.2014 

 
 

 Prin adresa nr.26575/05.08.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8713/05.08.2019 
Instituția Prefectului – Județul Olt a înaintat adresa Avocatului Poporului nr.12016/18.07.2019 
privind necesitatea armonizării Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale spitalelor de psihiatrie 
aflate în subordinea consiliilor județene cu Normele și recomandarea Comitetului European pentru 
Prevenirea Torturii.  

Prin adresa nr.4808/06.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10010/10.09.2019 
Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci solicită aprobarea completării Regulamentului  de 
Organizare și Funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.127/28.08.2014, după cum urmează: 
 

-  La art.72, după punctul 45 se introduce un nou punct, punctul 46, cu următorul cuprins: 

,,46. Pe durata internării la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, pacienţilor le sunt asigurate 
mai multe tipuri de ținute vestimentare, după cum urmează: 
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- Ținuta vestimentară pentru sezonul cald, compusă din compleu – bluză și pantaloni trei sferturi, 

de culoare diferită, în funcţie de secţie și sex, pentru a ușura identificarea pacienţilor aflaţi în 

situaţii deosebite (părăsirea neautorizată a unităţii, incendiu etc.); 

- Ținuta vestimentară pentru sezonul rece - trening de culoare diferită, în funcţie de secţie și sex, 

pentru a ușura identificarea pacienţilor aflaţi în situaţii deosebite (părăsirea neautorizată a 

unităţii, incendiu etc.); 

- Ținuta vestimentară de noapte – pijama de culoare diferita în funcţie de secţie și sex, pentru a 

ușura identificarea pacienţilor aflaţi în situaţii deosebite (părăsirea neautorizată a unităţii, 

incendiu etc.); 

- Pacienții în vârstă folosesc ținutele vestimentare proprii, iar iarna beneficiază de halate.” 

Potrivit prevederilor art.14 din Regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.127/28.08.2014 cu privire la aprobare organigramă, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi 
Funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
functioneaza Comitetul Director format din managerul spitalului, directorul medical si directorul financiar- 
contabil. 

Potrivit prevederilor art.14  pct.4 din Regulament, comitetul director elaborează regulamentul de 
organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, 
conform legii. 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a anexat la adresa sus-menționată Hotârârea 

Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.19/12.08.2019 prin care s-a 

aprobat completarea Regulamentului  de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.127/28.08.2014. 

Propunerea de completare a Regulamentului  de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci, au la bază recomandările din adresa Avocatului Poporului 
nr.12016/18.07.2019 privind necesitatea armonizării Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale 
spitalelor de psihiatrie aflate în subordinea consiliilor județene cu Normele și recomandarea Comitetului 
European pentru Prevenirea Torturii. 

 
Având în vedere: 

➢ adresa nr.26575/05.08.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8713/05.08.2019 prin 
care Instituția Prefectului – Județul Olt a înaintat adresa Avocatului Poporului 
nr.12016/18.07.2019 privind necesitatea armonizării Regulamentelor de Organizare și Funcționare 
ale spitalelor de psihiatrie aflate în subordinea consiliilor județene cu Normele și recomandarea 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii; 

➢ adresa nr.4808/06.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10010/10.09.2019 prin 
care Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci solicită completarea art.72 din Regulamentul  de 
Organizare și Funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.127/28.08.2014; 

➢ Hotârârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.19/12.08.2019; 
➢ prevederile art.14 pct.4 din Regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci,înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.127/28.08.2014 cu privire la aprobare organigramă, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi 
Funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 

 
propunem: 
 
➢ completarea art.72 din Regulamentul  de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.127/28.08.2014, prin introducerea după punctul 45 a unui nou punct, punctul 46, cu 
următorul cuprins: 

 
,,46. Pe durata internării la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, pacienţilor le sunt asigurate 
mai multe tipuri de ținute vestimentare, după cum urmează: 
- Ținuta vestimentară pentru sezonul cald, compusă din compleu – bluză și pantaloni trei sferturi, 

de culoare diferită, în funcţie de secţie și sex, pentru a ușura identificarea pacienţilor aflaţi în 

situaţii deosebite (părăsirea neautorizată a unităţii, incendiu etc.); 
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- Ținuta vestimentară pentru sezonul rece - trening de culoare diferită, în funcţie de secţie și sex, 

pentru a ușura identificarea pacienţilor aflaţi în situaţii deosebite (părăsirea neautorizată a 

unităţii, incendiu etc.); 

- Ținuta vestimentară de noapte – pijama de culoare diferita în funcţie de secţie și sex, pentru a 

ușura identificarea pacienţilor aflaţi în situaţii deosebite (părăsirea neautorizată a unităţii, 

incendiu etc.); 

- Pacienții în vârstă folosesc ținutele vestimentare proprii, iar iarna beneficiază de halate.” 

 
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 
 

 
 
 
 

                   Şef  serviciu                                                                Şef serviciu                         
      Serviciul Juridic - Contencios                                   Serviciul Resurse Umane      
       Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                        și Managementul Unităţilor Sanitare         
                                                                                                          Laura BOCAI  
 
 
 
 
 
 
              
          Întocmit, 
        Ramona-Ioana ALBULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
           


