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REGULAMENT  

PENTRU ACORDAREA DIPLOMEI DE ONOARE A 

 SPITALULUI ORĂŞENESC „SFÂNTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMŢ 

 

 

1.DEFINITIE  

DIPLOMA DE ONOARE - reprezintă o recompensă morală oficială oferită 
persoanelor care au onorat  SPITALUL ORĂŞENESC „SFÂNTUL DIMITRIE” TÎRGU 
NEAMŢ prin activitatea profesionala si conduita ireprosabila, sau prin contributia la 
dezvoltarea activitatii de asistenta medicala si sporirea prestigiului spitalului. 

 

2. CONDIŢII DE ACORDARE  

Diploma poate fi acordată:  

- salariaţilor SPITALULUI ORĂŞENESC „SFÂNTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMŢ, 
pentru activitate remarcabila desfasurata in scopul cresterii competentei si a 
probitatii profesionale  

- fostilor salariati ai SPITALULUI ORĂŞENESC „SFÂNTUL DIMITRIE” TÎRGU 
NEAMŢ , pentru recunoasterea contributiei la bunul mers al activitatii spitalului, 
care indeplinesc urmatoarele conditii: 

 sunt pensionati in intervalul utimelor 12 luni anterioare  acordarii 
diplomei 

 au desfasurat o activitate de cel putin 25 de ani in cadrul spitalului 

 au obtinut calificativul „Foarte bine” in ultimii 25 ani 

- unor persoane din afara SPITALULUI ORĂŞENESC „SFÂNTUL DIMITRIE” TÎRGU 
NEAMŢ, care au adus o contributie insemnata la dezvoltarea activitatii  
SPITALULUI ORĂŞENESC „SFÂNTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMŢ.  
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3. PROCEDURA DE ACORDARE  

3.1. Propunerile de acordare a DIPLOMEI DE ONOARE se fac de către:  

- membrii Consiliului de Administraţie, ai Comitetului Director, ai Consiliului 
Medicilor, sau ai Consiliului de Etica  

- şefii sectoarelor de activitate;  

3.2. Propunerile privind persoanele care au fost pensionate, vor fi formulate pe baza 
unei situatii nominale inaintate de biroul resurse umane.  

3.3. Propunerile se înaintează spre aprobare  Managerului spitalului, pana la data 
de 20 octombrie . 

 3.4. DIPLOMA DE ONOARE se acordă de către Manager numai in cadrul 
festivitatilor prilejuite de Zilele spitalului. 

 

4. DISPOZITII FINALE 

4.1 Prezentul regulament a fost aprobat in sedinta Comitetului Director din data de 
15.10.2015 si intra in vigoare de la data aprobarii.  

 

 

 

 

 

MANAGER 

Dr. Antohi Mihaela 


