
HOTĂRÂRE nr. 857 din 24 august 2011 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sãnãtãţii publice
EMITENT: GUVERNUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 1 septembrie 2011 
 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 2 din Legea nr. 254/2010 
pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 
legale de igienã şi sãnãtate publicã,
 
    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
 
    CAP. VII 
    Contravenţii la normele privind sistemul naţional de asistenţã medicalã de urgenţã şi de prim 
ajutor calificat
 
    ART. 22 
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 500 lei la 1.500 lei pentru 
persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice 
urmãtoarele fapte:
    a) nerespectarea obligaţiilor stabilite de reglementãrile legale în vigoare privind informarea 
şi transmiterea informaţiilor minime referitoare la starea pacientului de cãtre echipajele de 
prim ajutor calificat şi echipajele medicale de urgenţã, cu excepţia situaţiilor justificate care au 
împiedicat informarea sau transmisia de date din punct de vedere tehnic, în conformitate cu 
reglementãrile legale în vigoare;
    b) nesolicitarea de cãtre şeful echipajului medical de urgenţã a unui echipaj cu nivel 
de competenţã superior, în cazul în care starea pacientului o impune, în conformitate cu 
reglementãrile legale în vigoare;
    c) necompletarea sau completarea incorectã a fişei medicale, conform reglementãrilor legale 
în vigoare, de cãtre echipajele de intervenţie din cadrul serviciilor publice şi private de urgenţã 
prespitaliceascã;
    d) nerespectarea de cãtre directorul medical al unui serviciu de ambulanţã sau de cãtre 
medicul şef al unui SMURD a dispoziţiilor legale în vigoare privind monitorizarea modului de 
lucru al echipajelor, stabilirea situaţiilor în care s-a depãşit competenţa unui echipaj, informarea 
în scris a dispeceratului medical sau a dispeceratului integrat de urgenţã, în cazul în care 
acesta nu se aflã în incinta serviciului de ambulanţã, asupra nivelului de clasificare al fiecãrui 
echipaj, precum şi a modificãrilor survenite asupra clasificãrii;
    e) nerespectarea de cãtre echipaje a competenţelor stabilite conform nivelului la care sunt 
clasificate;
    f) nerespectarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului, conform reglementãrilor 
legale în vigoare;
    g) neîndeplinirea de cãtre medicul de gardã a oricãrei obligaţii prevãzute de dispoziţiile legale 
în vigoare privind efectuarea gãrzilor, în structurile de primiri urgenţe, precum şi în serviciile de 
asistenţã medicalã de urgenţã prespitaliceascã;
    h) neinformarea conducerii spitalului de cãtre medicul şef al UPU sau CPU cu privire la 
întârzierile nejustificate sau întârzierile repetate ale unor medici care sunt de gardã la spital sau 
la domiciliul acestora;
    i) neacordarea consultului de specialitate unui pacient aflat în stare criticã în cadrul UPU sau 
CPU, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    j) internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezintã urgenţe cu indicaţii de 
internare clare prin UPU sau CPU;
    k) predarea/preluarea pacientului la UPU sau CPU fãrã fişa medicalã a acestuia, completatã 
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de şeful echipajului de urgenţã prespitaliceascã şi semnatã de acesta în conformitate cu 
reglementãrile legale în vigoare;
    l) nerespectarea obligaţiei, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, privind purtarea uniformei 
şi a echipamentului de protecţie la nivelul ambulanţei publice.
    (2) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 500 lei la 1.500 lei în cazul 
faptelor sãvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 15.000 lei în 
cazul faptelor sãvârşite de persoanele juridice:
    a) preluarea pacientului de cãtre personalul UPU sau CPU într-un interval de timp mai lung 
decât cel prevãzut de reglementãrile legale în vigoare;
    b) reţinerea echipajelor de urgenţã din cadrul serviciilor de ambulanţã sau SMURD de cãtre 
medicii din UPU ori CPU sau medicii de gardã din spital, încãlcându-se astfel reglementãrile 
legale în vigoare;
    c) neanunţarea din timp a sosirii şi/sau neinformarea asupra datelor clinice despre starea 
pacientului şi tratamentul aplicat acestuia pânã la momentul respectiv a personalului din 
UPU sau CPU de cãtre echipajele care transportã pacienţi aflaţi în stare criticã, conform 
reglementãrilor legale în vigoare;
    d) neinformarea în scris a conducerii spitalului de cãtre medicul şef al UPU sau CPU privind 
imposibilitatea efectuãrii examinãrilor minime obligatorii, conform reglementãrilor legale în 
vigoare;
    e) reţinerea fãrã întocmirea documentelor de internare, mai mult de 3 ore de la momentul 
sosirii în UPU, a pacienţilor aflaţi în stare criticã de cãtre medicul şef de gardã UPU şi/sau 
de cãtre medicul şef de gardã din secţia de profil, în conformitate cu reglementãrile legale în 
vigoare;
    f) externarea unui pacient din UPU sau CPU fãrã acordul final al medicului responsabil 
de turã din cadrul UPU sau CPU, prin semnarea şi parafarea fişei individuale a acestuia, în 
conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    g) externarea la domiciliu a unui pacient din UPU sau CPU la recomandarea unui medic ori a 
unor medici de gardã dintr-o secţie sau din diferite secţii ale spitalului, fãrã semnãtura şi parafa 
acestuiaaacestora, însoţitã de semnãtura şi parafa medicului şef de turã din cadrul UPU sau 
CPU;
    h) nerespectarea de cãtre conducerea spitalului şi/sau UPU ori CPU a condiţiilor minime 
privind organizarea şi dotarea UPU sau CPU, conform reglementãrilor legale în vigoare.
    ART. 23 
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru 
persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice 
urmãtoarele fapte:
    a) nerespectarea obligaţiilor impuse de reglementãrile legale în vigoare privind activitatea 
echipajelor de prim ajutor calificat;
    b) neîndeplinirea de cãtre mediculaasistentul coordonator din cadrul dispeceratului medical 
sau al dispeceratului integrat a atribuţiilor ce îi revin în privinţa coordonãrii şi monitorizãrii 
activitãţii de intervenţie, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    c) nerespectarea de cãtre mediculaasistentul coordonator a protocoalelor şi procedurilor 
stabilite în privinţa coordonãrii şi monitorizãrii activitãţii de intervenţie, în conformitate cu 
reglementãrile legale în vigoare;
    d) neasigurarea triajului apelurilor primite prin sistemul de urgenţã şi nestabilirea prioritãţilor 
în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    e) nerespectarea condiţiilor de acordare a consultaţiilor la domiciliu şi a activitãţilor de 
transport contractate cu CNAS de cãtre serviciile de ambulanţã private;
    f) fumatul în autospecialele de intervenţie şi transport ale serviciilor de asistenţã medicalã de 
urgenţã prespitaliceascã şi transport sanitar publice şi private;
    g) neasigurarea cu centurile de siguranţã a pacienţilor şi, dupã caz, a însoţitorilor 
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acestora, pe targã sau pe scaunele din cabina medicalã, inclusiv a cadrelor medicale şi/sau 
paramedicale.
    ART. 24 
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru 
persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice 
urmãtoarele fapte:
    a) neîndeplinirea de cãtre serviciile de ambulanţã private a condiţiilor de acordare a asistenţei 
medicale de urgenţã la nivel prespitalicesc, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    b) utilizarea de cãtre serviciile de ambulanţã private, de serviciile contractate cu CNAS sau cu 
casele de asigurãri de sãnãtate private a unor reclame care sugereazã gratuitatea asistenţei de 
urgenţã sau a consultaţiilor;
    c) neafişarea conform normelor în vigoare a numãrului de apel şi a modului de prestare 
a serviciilor de cãtre serviciile de asistenţã medicalã private de urgenţã, în conformitate cu 
reglementãrile legale în vigoare.
    ART. 25 
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru 
persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 5.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice 
urmãtoarele fapte:
    a) nerespectarea normelor care reglementeazã acordarea asistenţei medicale private de 
urgenţã;
    b) nerespectarea cerinţelor stabilite de reglementãrile legale privind formarea personalului 
şi competenţa necesarã pentru fiecare categorie de activitate prestatã de cãtre serviciile de 
ambulanţã publice şi private, comerciale şi nonprofit, inclusiv pentru activitãţile finanţate prin 
casele de asigurãri de sãnãtate private ori prin contractare directã cu persoanele fizice sau 
juridice;
    c) nerespectarea reglementãrilor legale în vigoare pentru organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de ambulanţã;
    d) angajarea în cadrul serviciilor publice sau private de ambulanţã de personal fãrã certificare 
şi instruire profesionalã, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    e) nerespectarea programului şi a turelor de lucru în cadrul serviciilor publice de ambulanţã 
diferenţiat pe compartimente, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    f) neasigurarea misiunilor de bazã specifice compartimentelor din cadrul serviciilor publice de 
ambulanţã, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    g) neasigurarea dotãrii specifice a compartimentelor din cadrul serviciilor publice şi private 
SMURD şi neasigurarea dotãrii specifice a echipajelor din cadrul SMURD, a serviciilor publice 
de urgenţã prespitaliceascã şi a serviciilor de ambulanţã private, conform reglementãrilor legale 
în vigoare;
    h) neasigurarea, de cãtre unitãţile sanitare potenţial trimiţãtoare sau primitoare, a accesului 
personalului medical din cadrul UPU ori CPU la un fax funcţional 24 de ore din 24, 7 zile din 7;
    i) neasigurarea dotãrii cu aparate fax funcţionale şi accesibile personalului 24 de ore din 24, 7 
zile din 7, în sediile dispeceratelor medicale, ale dispeceratelor integrate, în sediile centrale ale 
serviciilor de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti şi SMURD, inclusiv în toate bazele 
aeriene de salvare;
    j) nepredarea de cãtre echipajul de urgenţã care efectueazã transferul interclinic medicului 
din unitatea care primeşte pacientul a materialelor sanitare şi medicamentelor primite de la 
unitatea sanitarã trimiţãtoare şi rãmase neutilizate pe timpul transferului şi neînregistrarea 
acestora în fişa pacientului de cãtre echipajul de transfer, în conformitate cu reglementãrile 
legale în vigoare;
    k) neasigurarea unitãţilor sanitare publice, care participã la procesul de dispecerizare a 
paturilor libere, cu un calculator şi o legãturã internet în UPU sau CPU ori la nivelul secţiei sau 
al serviciului care rãspunde de actualizarea paturilor libere, în conformitate cu prevederile legale 
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în vigoare;
    l) necompletarea datelor privind paturile libere din cadrul unitãţilor sanitare, conform 
prevederilor legale, şi nerespectarea normelor de organizare şi funcţionare ale Dispeceratului 
unic pentru centralizarea paturilor libere şi asigurate de cãtre spitalele prevãzute în actele 
normative în vigoare pentru internarea pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU;
    m) neafişarea corespunzãtoare în spaţiile de triaj şi de aşteptare din cadrul UPU sau CPU a 
textului privind modalitatea de acces şi triaj, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    n) externarea pacientului din salonul de observaţie fãrã decizia comisiei mixte alcãtuite 
din reprezentanţi ai UPU sau CPU, ai secţiei de specialitate din cadrul spitalului şi conducerii 
spitalului, cu excepţia cazului în care medicul din cadrul UPU ori CPU îşi asumã rãspunderea 
externãrii singur sau împreunã cu un medic specialist din cadrul unitãţii sanitare respective;
    o) refuzul preluãrii de cãtre medicul de gardã dintr-o secţie de terapie intensivã de profil 
sau dintr-o secţie de terapie intensivã generalã a pacientului aflat în stare criticã, în condiţiile 
existenţei unei posibilitãţi de a fi preluat;
    p) nepreluarea pacientului din UPU sau CPU cu prioritate, în momentul în care se elibereazã 
un loc în secţiile de terapie intensivã de profil sau în cele generale, în cazul în care existã 
pacienţi aflaţi în stare criticã, reţinuţi în UPU;
    q) neasigurarea de cãtre şefii de secţie a numãrului de paturi pentru internarea în regim de 
urgenţã a pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU, conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei în cazul 
faptelor sãvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 25.000 lei în 
cazul faptelor sãvârşite de persoanele juridice:
    a) nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind procedura de preluare şi internare a 
cazurilor de urgenţã;
    b) nerespectarea de cãtre conducerea unitãţii sanitare a condiţiilor minime privind 
organizarea şi dotarea UPU sau CPU, conform normelor legale în vigoare.
    ART. 26 
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru 
persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice 
urmãtoarele fapte:
    a) funcţionarea sistemelor paralele de primiri urgenţe sub forma unor camere de gardã sau 
sub oricare altã formã în spitalele unde funcţioneazã UPU sau CPU, cu excepţia cazurilor 
specifice prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
    b) refuzul acordãrii asistenţei medicale de urgenţã unui pacient de cãtre un medic din cadrul 
UPU sau CPU;
    c) neremedierea de cãtre conducerea spitalului a deficienţelor care duc la imposibilitatea 
examinãrilor minime obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare, în urma sesizãrii 
acestora în scris de cãtre medicul şef al UPU sau CPU;
    d) neasigurarea de cãtre conducerea spitalului a structurii minime a sistemului de comunicaţii 
care sã permitã acordarea asistenţei medicale de urgenţã, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare.
    ART. 27 
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru 
persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice 
urmãtoarele fapte:
    a) neorganizarea primirii urgenţelor în spital, prin sistem de camere de gardã, de cãtre 
spitalele locale generale care nu pot organiza în structura lor CPU din lipsã de resurse umane 
şi/sau materiale, implicând direct medicii de gardã din acel spital;
    b) neasigurarea de cãtre conducerea unitãţii sanitare a preluãrii cheltuielilor suportate în 
cadrul UPU sau CPU, pe durata internãrii pacientului în salonul de observaţie, de cãtre secţia în 
care se interneazã pacientul.
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    ART. 28 
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru 
persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice 
urmãtoarele fapte:
    a) neasigurarea de cãtre serviciile de ambulanţã publice şi private a dotãrii ambulanţelor cu 
echipamente, materiale sanitare, medicamente, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    b) reclasificarea echipajelor de intervenţie de cãtre conducerea serviciului de ambulanţã 
public/privat la un nivel superior celui autorizat iniţial, fãrã obţinerea aprobãrii autoritãţii de 
sãnãtate publicã care a emis autorizaţia.
    ART. 29 
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru 
persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice 
urmãtoarele fapte:
    a) neacordarea asistenţei medicale de urgenţã unui pacient fãrã posibilitãţi de achitare a 
costurilor aferente stabilizãrii, aflat în stare criticã sau acuzând simptomatologia unei maladii 
acute care poate pune viaţa acestuia în pericol, de cãtre unitãţile sanitare private care au în 
structurã servicii de urgenţã, pânã la transferarea acestuia în condiţii corespunzãtoare cãtre o 
unitate sanitarã publicã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) nerespectarea de cãtre spitalele private a prevederilor legale în vigoare aplicabile spitalelor 
publice în domeniul asistenţei medicale de urgenţã, din punctul de vedere al organizãrii şi 
dotãrii, precum şi din punctul de vedere al resurselor umane, în cazul în care au în structurã 
servicii de urgenţã.
 
      
  

5


