
                                                                         PROIECT                                                         
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU                                                                                        
                                                                                            

                                          
 

HOTĂRÂRE 
 

 
pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 
 
Consiliul Judeţean Buzău; 

Având în vedere: 
 

- referatul Presedintelui Consiliului judeţean Buzău de iniţiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat la nr. 959/20.01.2020; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane și management 

unități sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean 
Buzău, înregistrat la nr. 960/20.01.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr. 631/10.01.2020 
înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub nr. 400/10.01.2020; 

- prevederile Hotărârii nr. 110/2019 a Consiliului judeţean Buzău privind 
aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei şi 

statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 153/2017, Lege-cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, 

  
        În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c”, şi 

art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 

 

                           H O T Ă R Ă Ş T E: 
            

         Art.1. Se aprobă modificarea nivelului unor posturi de medici din 
statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău prevăzute în anexa 

nr. 1.  
 

         Art.2. Se aprobă modificarea nivelului unor posturi pentru 
personalul mediu sanitar din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Buzău prevăzute în anexa nr. 2. 
 

 
 



 
      Art.3. Se aprobă modificarea nivelului unor posturi pentru 

personalul TESA din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Buzău prevăzute în anexa nr. 3. 

 
      Art.4. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
      Art.5. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexele nr. 3a, 3c, 

3d și 3f la Hotărârea nr. 110/2019 a Consiliului judeţean Buzău, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor       

art. 1–3.  
       

       Art.6. Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

       Art.7. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura transmiterea 
prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, precum și publicarea 

acesteia pe site-ul autorității publice județene. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE–EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 
                                     

                AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                                             
      MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 
 
 
 
 

Nr. 9 

BUZĂU, 21 IANUARIE 2020 
 
 
 
 
 



 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

            PREŞEDINTE 
     Nr.  959/20.01.2020 
 

 
 

REFERAT 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor modificări 
în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 
 

 
 

                 Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a înaintat 

solicitarea de modificare a nivelului unor posturi din statul de funcţii aprobat, 

pentru promovarea personalului pe categorii, ca urmare a susţinerii 

examenelor de rezidenţiat, respectiv de grad profesional. 

             De asemenea se solicită modificarea nivelului unor posturi vacante 

pentru iniţierea procedurilor de recrutare în unele segmente de activitate 

specifice unităţii sanitare sau ca urmare a ocupării prin concurs a unor 

posturi de medici. 

 

    În considerarea celor prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre 

alăturat, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 

 

 

  

PREŞEDINTE, 
 

 
PETRE–EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
    CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

     SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI  
   MANAGEMENT UNITĂȚI SANITARE 

 

            Nr. 960/20.01.2020 
 

RAPORT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor modificări 
în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 
 

        În vederea asigurării condițiilor pentru avansarea în cariră a 
personalului, ca urmare a susţinerii şi promovării examenelor de rezidenţiat, 

respective de grad profesional, precum şi pentru asigurarea necesarului de 
personal în unele structuri funcţionale de specialitate, managerul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Buzău a înaintat solicitarea de modificare a nivelului 
unor posturi din statul de  funcții, pe categorii de personal, după cum 

urmează : 
 

I. MEDICI 
        MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL/     

        OCUPARE POSTURI PRIN RECRUTARE 
 

 -  un post vacant de medic specialist specialitatea medicină internă 
se transformă în post de medic rezident anul I specialitatea medicină 

internă la Secția medicină internă (nr. crt. 7 din statul de funcţii – 

Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 
modificările și completările ulterioare); 

 
-  un post de medic rezident anul II specialitatea medicină internă se 

transformă în post de medic rezident anul III specialitatea medicină 
internă la Secția medicină internă (nr. crt. 8 din statul de funcţii – 

Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 
modificările și completările ulterioare); 

 
-  un post de medic rezident anul I specialitatea medicină internă se 

transformă în post de medic rezident anul II specialitatea medicină 
internă la Secția medicină internă (nr. crt. 9 din statul de funcţii – 

Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 
modificările și completările ulterioare); 

 

-  un post de medic rezident anul II specialitatea nefrologie se 
transformă în post de medic rezident anul III specialitatea nefrologie 

la Compartiment Nefrologie (nr. crt. 20 din statul de funcţii – Anexa 
3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările 

și completările ulterioare); 
 

 
 



 
 

-  un post de medic rezident anul VI specialitatea chirurgie generală 
se transformă în post de medic specialist specialitatea chirurgie 

generală la Secția Chirurgie generală (nr. crt. 47 din statul de funcţii 
– Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 

modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul V specialitatea ATI se transformă în 
post de medic rezident anul I specialitatea ATI la Secția ATI (nr. crt. 

102 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Buzău nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 

 

-  un post vacant de medic specialist specialitatea cardiologie se 
transformă în post de medic rezident anul I specialitatea cardiologie 

la Secția Cardiologie (nr. crt. 120 din statul de funcţii – Anexa 3a la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și 

completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul I specialitatea pediatrie se 
transformă în post de medic rezident anul II  specialitatea pediatrie 

la Secția Pediatrie (nr. crt. 147 din statul de funcţii – Anexa 3a la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și 

completările ulterioare); 
 

-  un post vacant de medic specialist specialitatea pediatrie se 
transformă în post de medic rezident anul I  specialitatea pediatrie la 

Secția Pediatrie – compartiment terapie acută (nr. crt. 156 din 

statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 

 
-  un post de medic rezident anul II specialitatea boli infecțioase se 

transformă în post de medic rezident anul III specialitatea boli 
infecțioase la Secția Boli infecțioase (nr. crt. 188 din statul de funcţii 

– Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 
modificările și completările ulterioare); 

 
-  un post de medic rezident anul I specialitatea boli infecțioase se 

transformă în post de medic rezident anul II specialitatea boli 
infecțioase la Secția Boli infecțioase (nr. crt. 189 din statul de funcţii 

– Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 
modificările și completările ulterioare); 

 

-  un post vacant de medic rezident anul IV specialitatea boli 
infecțioase se transformă în post de medic rezident anul I 

specialitatea boli infecțioase la Secția Boli infecțioase (nr. crt. 190 din 
statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

 
 



 
-  un post vacant de medic specialist specialitatea ATI se transformă 

în post de medic rezident anul I specialitatea ATI la Secția ATI-OG 
(nr. crt. 250 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post vacant de medic primar specialitatea pediatrie se 
transformă în post de medic rezident anul I specialitatea neonatologie 

la Secția Neonatologie (nr. crt. 258 din statul de funcţii – Anexa 3a la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și 

completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul III specialitatea neonatologie se 

transformă în post de medic rezident anul IV specialitatea 
neonatologie la Secția Neonatologie (nr. crt. 259 din statul de funcţii 

– Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 
modificările și completările ulterioare); 

 
-  un post de medic rezident anul IV specialitatea neonatologie se 

transformă în post de medic specialist specialitatea neonatologie la 
Secția Neonatologie (nr. crt. 260 din statul de funcţii – Anexa 3a la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și 
completările ulterioare); 

 
-  un post de medic rezident anul I specialitatea neonatologie se 

transformă în post de medic rezident anul II specialitatea 
neonatologie la Secția Neonatologie (nr. crt. 261 din statul de funcţii 

– Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 

modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul I specialitatea oncologie medicală 
se transformă în post de medic rezident anul II specialitatea 

oncologie medicală  la Secția Oncologie medicală (nr. crt. 276 din 
statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul II specialitatea oncologie medicală 
se transformă în post de medic rezident anul III specialitatea 

oncologie medicală  la Secția Oncologie medicală (nr. crt. 277 din 
statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul IV specialitatea radiologie și 

imagistică medicală se transformă în post de medic specialist 
specialitatea radiologie și imagistică medicală la Laborator radiologie 

imagistică medicală, tomograf și RMN (nr. crt. 314 din statul de 
funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, 

cu modificările și completările ulterioare); 
 

 
 



 
-  un post de medic rezident anul III specialitatea epidemiologie se 

transformă în post de medic specialist specialitatea epidemiologie la 
Serviciul de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor 

asociate asistenței medicale (nr. crt. 339 din statul de funcţii – 
Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 

modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul I specialitatea oncologie medicală 
se transformă în post de medic rezident anul II specialitatea 

oncologie medicală  la Cabinet Oncologie medicală (nr. crt. 346 din 
statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul II specialitatea boli infecțioase se 

transformă în post de medic rezident anul III specialitatea boli 
infecțioase la Cabinet boli infecțioase (nr. crt. 18 din statul de funcţii 

– Anexa 3d la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 
modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post vacant de medic specialist specialitatea medicină de 
urgență se transformă în post de medic rezident anul I  specialitatea 

medicină de urgență la Secția UPU-SMURD (nr. crt. 2 din statul de 
funcţii – Anexa 3f la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, 

cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul III specialitatea medicină de 

urgență se transformă în post de medic rezident anul IV  
specialitatea medicină de urgență la Secția UPU-SMURD (nr. crt. 3 din 

statul de funcţii – Anexa 3f la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 

 
II. CATEGORIA PERSONAL MEDIU SANITAR 

II.1. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU RECRUTARE PERSONAL 
 

-  un post vacant de soră medicală principală (SS) se transformă în 

post de asistent medical debutant (PL) la Compartiment Oftalmologie 
(nr. crt. 176 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

II.2. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL 
 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 

medical principal (PL) la Secția Chirurgie generală (nr. crt. 51 din 
statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 

medical principal (PL) la Secția Chirurgie și ortopedie infantilă (nr. 
crt. 95 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Buzău nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

 
 



 
 
 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 

medical principal (PL) la Secția Pediatrie (nr. crt. 151 din statul de 
funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, 

cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 

medical principal (PL) la Unitatea de transfuzie sanguină (nr. crt. 
117 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Buzău nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 

medical principal (PL) la Secția Boli infecțioase (nr. crt. 194 din 
statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de asistent farmacie (PL) se transformă în post de asistent 
farmacie principal (PL) la Farmacie oncologie tbc contagioase (nr. 

crt. 298 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Buzău nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 

 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 
medical principal (PL) la Compartiment Internări (nr. crt. 337 din 

statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 
medical principal (PL) la Ambulatoriu integrat cu cabinete de 

specialitate - Cabinet Cardiologie (nr. crt. 5 din statul de funcţii – 
Anexa 3c la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 

modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 

medical principal (PL) la Ambulatoriu integrat cu cabinete de 
specialitate - Cabinet Chirurgie și ortopedie infantilă (nr. crt. 8 din 

statul de funcţii – Anexa 3c la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 
medical principal (PL) la Secția UPU-SMURD (nr. crt. 11 din statul de 

funcţii – Anexa 3f la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, 
cu modificările și completările ulterioare); 

 
III. CATEGORIA PERSONAL TESA 

 

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE  
 

    - postul de șef serviciu se completează cu menționarea ’’gradul II’’ și 
specialitatea ’’economic’’ (nr. crt. 358 din statul de funcţii – Anexa 3a la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și 
completările ulterioare); 

 
 

 



 
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE  
 

- un post de referent de specialitate III se modifică în post de 

referent de specialitate I (nr. crt. 369 din statul de funcţii – Anexa 
3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 

modificările și completările ulterioare); 
 

- un post de referent de specialitate III se modifică în post de 

referent de specialitate II (nr. crt. 369 din statul de funcţii – Anexa 
3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 

modificările și completările ulterioare); 
 

    Având în vedere că sunt respectate prevederile legale în domeniul 

resurselor umane, susțin proiectul de hotărâre în forma inițiată. 
 

 
ŞEF SERVICIU, 

 

FLORICA RĂDULESCU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU         
                                                                 

                                                                          ANEXA NR. 1 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____ 

                                                       din_________________________ 

 
 

LISTA 
 

posturilor modificate din statul de funcţii al  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău corespunzătoare  
categoriei “medici” 

 
 

 
I. MEDICI 

        MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL/     
        OCUPARE POSTURI PRIN RECRUTARE 

 
 -  un post vacant de medic specialist specialitatea medicină internă 

se transformă în post de medic rezident anul I specialitatea medicină 
internă la Secția medicină internă (nr. crt. 7 din statul de funcţii – 

Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 
modificările și completările ulterioare); 

 
-  un post de medic rezident anul II specialitatea medicină internă se 

transformă în post de medic rezident anul III specialitatea medicină 

internă la Secția medicină internă (nr. crt. 8 din statul de funcţii – 
Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 

modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul I specialitatea medicină internă se 
transformă în post de medic rezident anul II specialitatea medicină 

internă la Secția medicină internă (nr. crt. 9 din statul de funcţii – 
Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 

modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul II specialitatea nefrologie se 
transformă în post de medic rezident anul III specialitatea nefrologie 

la Compartiment Nefrologie (nr. crt. 20 din statul de funcţii – Anexa 
3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările 

și completările ulterioare); 

 
-  un post de medic rezident anul VI specialitatea chirurgie generală 

se transformă în post de medic specialist specialitatea chirurgie 
generală la Secția Chirurgie generală (nr. crt. 47 din statul de funcţii 

– Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 
modificările și completările ulterioare); 

 



-  un post de medic rezident anul V specialitatea ATI se transformă în 
post de medic rezident anul I specialitatea ATI la Secția ATI (nr. crt. 

102 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Buzău nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 

 
-  un post vacant de medic specialist specialitatea cardiologie se 

transformă în post de medic rezident anul I specialitatea cardiologie 
la Secția Cardiologie (nr. crt. 120 din statul de funcţii – Anexa 3a la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și 
completările ulterioare); 

 
-  un post de medic rezident anul I specialitatea pediatrie se 

transformă în post de medic rezident anul II  specialitatea pediatrie 

la Secția Pediatrie (nr. crt. 147 din statul de funcţii – Anexa 3a la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și 

completările ulterioare); 
 

-  un post vacant de medic specialist specialitatea pediatrie se 
transformă în post de medic rezident anul I  specialitatea pediatrie la 

Secția Pediatrie – compartiment terapie acută (nr. crt. 156 din 
statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul II specialitatea boli infecțioase se 
transformă în post de medic rezident anul III specialitatea boli 

infecțioase la Secția Boli infecțioase (nr. crt. 188 din statul de funcţii 
– Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 

modificările și completările ulterioare); 

 
-  un post de medic rezident anul I specialitatea boli infecțioase se 

transformă în post de medic rezident anul II specialitatea boli 
infecțioase la Secția Boli infecțioase (nr. crt. 189 din statul de funcţii 

– Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 
modificările și completările ulterioare); 

 
-  un post vacant de medic rezident anul IV specialitatea boli 

infecțioase se transformă în post de medic rezident anul I 
specialitatea boli infecțioase la Secția Boli infecțioase (nr. crt. 190 din 

statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 

 
-  un post vacant de medic specialist specialitatea ATI se transformă 

în post de medic rezident anul I specialitatea ATI la Secția ATI-OG 

(nr. crt. 250 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 

 
-  un post vacant de medic primar specialitatea pediatrie se 

transformă în post de medic rezident anul I specialitatea neonatologie 
la Secția Neonatologie (nr. crt. 258 din statul de funcţii – Anexa 3a la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și 
completările ulterioare); 



 
-  un post de medic rezident anul III specialitatea neonatologie se 

transformă în post de medic rezident anul IV specialitatea 
neonatologie la Secția Neonatologie (nr. crt. 259 din statul de funcţii 

– Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 
modificările și completările ulterioare); 

 
-  un post de medic rezident anul IV specialitatea neonatologie se 

transformă în post de medic specialist specialitatea neonatologie la 
Secția Neonatologie (nr. crt. 260 din statul de funcţii – Anexa 3a la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și 
completările ulterioare); 

 

-  un post de medic rezident anul I specialitatea neonatologie se 
transformă în post de medic rezident anul II specialitatea 

neonatologie la Secția Neonatologie (nr. crt. 261 din statul de funcţii 
– Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 

modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul I specialitatea oncologie medicală 
se transformă în post de medic rezident anul II specialitatea 

oncologie medicală  la Secția Oncologie medicală (nr. crt. 276 din 
statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul II specialitatea oncologie medicală 
se transformă în post de medic rezident anul III specialitatea 

oncologie medicală  la Secția Oncologie medicală (nr. crt. 277 din 

statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 

 
-  un post de medic rezident anul IV specialitatea radiologie și 

imagistică medicală se transformă în post de medic specialist 
specialitatea radiologie și imagistică medicală la Laborator radiologie 

imagistică medicală, tomograf și RMN (nr. crt. 314 din statul de 
funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, 

cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul III specialitatea epidemiologie se 
transformă în post de medic specialist specialitatea epidemiologie la 

Serviciul de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor 
asociate asistenței medicale (nr. crt. 339 din statul de funcţii – 

Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 

modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul I specialitatea oncologie medicală 
se transformă în post de medic rezident anul II specialitatea 

oncologie medicală  la Cabinet Oncologie medicală (nr. crt. 346 din 
statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 



-  un post de medic rezident anul II specialitatea boli infecțioase se 
transformă în post de medic rezident anul III specialitatea boli 

infecțioase la Cabinet boli infecțioase (nr. crt. 18 din statul de funcţii 
– Anexa 3d la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 

modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post vacant de medic specialist specialitatea medicină de 

urgență se transformă în post de medic rezident anul I  specialitatea 
medicină de urgență la Secția UPU-SMURD (nr. crt. 2 din statul de 

funcţii – Anexa 3f la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, 
cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de medic rezident anul III specialitatea medicină de 

urgență se transformă în post de medic rezident anul IV  

specialitatea medicină de urgență la Secția UPU-SMURD (nr. crt. 3 din 
statul de funcţii – Anexa 3f la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU         
                                                                 

                                                                          ANEXA NR. 2 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____ 

                                                       din_________________________ 

 
 

LISTA 

 
posturilor modificate din statul de funcţii al  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău corespunzătoare  
categoriei “personal mediu sanitar” 

 
 

 

1. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU RECRUTARE PERSONAL 
 

-  un post vacant de soră medicală principală (SS) se transformă în 

post de asistent medical debutant (PL) la Compartiment Oftalmologie 
(nr. crt. 176 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

2. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL 
 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 

medical principal (PL) la Secția Chirurgie generală (nr. crt. 51 din 
statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 

medical principal (PL) la Secția Chirurgie și ortopedie infantilă (nr. 
crt. 95 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Buzău nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 
medical principal (PL) la Secția Pediatrie (nr. crt. 151 din statul de 

funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, 

cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 
medical principal (PL) la Unitatea de transfuzie sanguină (nr. crt. 

117 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Buzău nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 
medical principal (PL) la Secția Boli infecțioase (nr. crt. 194 din 

statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 

 
-  un post de asistent farmacie (PL) se transformă în post de asistent 

farmacie principal (PL) la Farmacie oncologie tbc contagioase (nr. 
crt. 298 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Buzău nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 



 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 

medical principal (PL) la Compartiment Internări (nr. crt. 337 din 
statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 

medical principal (PL) la Ambulatoriu integrat cu cabinete de 
specialitate - Cabinet Cardiologie (nr. crt. 5 din statul de funcţii – 

Anexa 3c la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 
modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 
medical principal (PL) la Ambulatoriu integrat cu cabinete de 

specialitate - Cabinet Chirurgie și ortopedie infantilă (nr. crt. 8 din 
statul de funcţii – Anexa 3c la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

-  un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 

medical principal (PL) la Secția UPU-SMURD (nr. crt. 11 din statul de 
funcţii – Anexa 3f la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, 

cu modificările și completările ulterioare). 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU         
                                                                 

                                

                                           ANEXA NR. 3 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____ 

                                                       din_________________________ 

 
 

LISTA 

 
posturilor modificate din statul de funcţii al  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău corespunzătoare  
categoriei “personal TESA”  

 
 

 
SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE  

 
    - postul de șef serviciu se completează cu menționarea ’’gradul II’’ și    

      specialitatea ’’economic’’ (nr. crt. 358 din statul de funcţii – Anexa 3a   
      la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și  

      completările ulterioare); 
 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE  
 

- un post de referent de specialitate III se modifică în post de 
referent de specialitate I (nr. crt. 369 din statul de funcţii – Anexa 

3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 
modificările și completările ulterioare); 

 
- un post de referent de specialitate III se modifică în post de 

referent de specialitate II (nr. crt. 369 din statul de funcţii – Anexa 
3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 

modificările și completările ulterioare). 
 

 


