
                                                                         PROIECT                                                         
R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU                                                                                        
                                                                                            

                                          
 

H O T Ă R Â R E 
 

 
pentru aprobarea unor modificări privind  

numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii  
ale 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. 5675/08.04.2020;  
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane şi management 

unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean 
Buzău, înregistrat la nr. 5676/08.04.2020; 

- adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr. 7969/07.04.2020 şi   
nr. 7970/07.04.2020 înregistrate la Consiliul judeţean Buzău sub           

nr. 7673/08.04.2020 şi respectiv nr. 7672/08.04.2020; 
- avizul de legalitate al Secretarului general al judeţului dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- 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 şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 16 din Decretul nr. 195/2020 al Preşedintelui României 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 

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

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

ulterioare,  
  

        În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c”, şi 
art. 182 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

                           H O T Ă R Ă Ş T E:            
 

         Art.1. (1) Se aprobă majorarea, pe o perioadă de 6 luni, a 
numărului total de posturi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău de la 

1581 la 1583 prin suplimentarea cu 2 posturi la Categoria personal auxiliar 
sanitar (de la 419 la 421). 



                  (2) Posturile suplimentare prevăzute la alin.(1) sunt două 

posturi de agent D.D.D. în cadrul Serviciului de supraveghere, 
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

 
                   (3) Structura actualizată a Serviciului de supraveghere 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, pe o 
perioadă de 6 luni, în condiţiile alin. (2), este următoarea:  

 
     Total posturi: 14/1/13 

- medic epidemiolog coordonator – 1 post 
- medic boli infecţioase – 1 post 

- farmacist – 1 post 

- cadre medii (asistenţi medicali) – 5 posturi 
- agenţi D.D.D. – 6 posturi. 

 
      Art.2. Se aprobă modificarea nivelului unor posturi pentru 

categoria de personal ’’medici’’ din statul de funcţii al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Buzău prevăzute în anexa nr. 1. 

 
       Art.3. Se aprobă modificarea nivelului unor posturi pentru 

categoria de personal ’’farmacişti’’ din statul de funcţii al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău prevăzute în anexa nr. 2.  

 
       Art.4. Se aprobă modificarea nivelului unor posturi pentru 

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

 

       Art.5. Se aprobă modificarea nivelului unor posturi pentru 
personalul auxiliar sanitar din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Buzău prevăzute în anexa nr. 4. 
 

      Art.6. Se aprobă modificarea nivelului unor posturi pentru alte 
categorii de personal mediu sanitar din statul de funcţii al Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Buzău prevăzute în anexa nr. 5. 
 

       Art.7. Se aprobă modificarea nivelului unor posturi pentru 
categoria alt personal administrativ şi de deservire din statul de funcţii 

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău prevăzute în anexa nr. 6. 
 

       Art.8. Se aprobă modificarea nivelului unor posturi pentru 
categoria de personal TESA din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Buzău prevăzute în anexa nr. 7. 

 
       Art.9. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
       Art.10. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexele nr. 1,  

nr. 2, nr. 3a, 3c, 3d, 3e şi 3f la Hotărârea nr. 110/2019 a Consiliului 
judeţean Buzău, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

potrivit prevederilor art. 1–8. 
 

 



        Art.11. Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

        Art.12. Secretarul general al judeţului Buzău va asigura transmiterea 
prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, precum şi publicarea 

acesteia pe site-ul autorităţii publice judeţene. 
 

 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU  

 
 
 
 
                                    

                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
            SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                                    MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

 
 

 
Nr. 74 

 
BUZĂU, 08 APRILIE 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU RECRUTARE PERSONAL 
 

      COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE – Anexa 3a 
      Două posturi vacante de medic specialist, specialitatea medicină internă 

(S), nr.crt.18, se modifică în medic specialist, specialitatea gastroenterologie 
 

      SECŢIA PEDIATRIE – Anexa 3a 
      Un post vacant de medic primar, specialitatea pediatrie, nr.crt. 145, se 

modifică în medic specialist, specialitatea pediatrie  
 

      SECŢIA BOLI INFECŢIOASE – Anexa 3a 

      Un post vacant de medic primar şef secţie, gradul I, specialitatea boli 
infecţioase, nr. crt. 186, se modifică în post de medic primar 

 
      DISPENSAR TBC, MRF, LABORATOR BK – anexa 3d 

       Un post vacant de medic primar specialitatea pneumoftiziologie, nr. crt. 
5, se modifică în post de medic rezident anul II specialitatea 

pneumoftiziologie. 
       

II. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL   
 

      SECŢIA PEDIATRIE – Anexa 3a 
      Un post de medic specialist şef secţie gradul II, specialitatea pediatrie,  

nr.crt. 144, se modifică în medic primar şef secţie gradul II, (ca urmare a 
emiterii dispozitiei de numire temporară de medic specialist şef secţie 

pediatrie) 

 
       SECŢIA BOLI INFECŢIOASE – Anexa 3a       

      Un post de medic specialist specialitatea boli infecţioase, nr. crt. 187, se 
modifică în post de medic specialist şef secţie. 

 
 
 



 
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 “farmacişti” 

 
 

 
 

 
 
I. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU RECRUTARE PERSONAL 

 
     FARMACIE MATERNITATE – Anexa 3a 

      Un post vacant de farmacist primar specialitatea farmacie, nr. crt. 291, 
se modifică în post de farmacist specialist, specialitatea farmacie clinică 

 

II. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL   
 

      FARMACIE ONCOLOGIE, T.B.C, CONTAGIOASE – Anexa 3a 
      Un post de farmacist, nr. crt. 295, se modifică în post de farmacist 

specialist specialitatea farmacie clinică (ca urmare a corelării organizării 
activităţii cu documentele de calificare ale titularului postului). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
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 mediu sanitar” 
 

 

ASISTENŢI MEDICALI 
I. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU RECRUTARE PERSONAL 

 

      SECŢIA UPU-SMURD – Anexa 3f 
      Un post vacant de asistent medical principal (S), nr. crt. 9, se modifică 

în post de asistent medical principal (PL)  
    

III.2. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL   
 

     SECŢIA CHIRURGIE GENERALĂ– Anexa 3a 
     Un post de asistent medical debutant (PL), nr. crt. 52, se modifică în post 

de asistent medical (PL)  
 

     SECŢIA ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE – Anexa 3a 
     Un post de asistent medical debutant (PL) nr. crt. 64 se modifică în post 

de asistent medical (PL)   
 

     SECŢIA CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA -      

Anexa 3a 
     Un post de asistent medical (PL), nr. crt. 84, se modifică în post de 

asistent medical principal (PL)   
     Un post de asistent medical debutant (PL), nr. crt. 85, se modifică în post 

de asistent medical (PL)   
 

     SECŢIA NEUROLOGIE – Anexa 3a 
     Un post de asistent medical debutant (PL), nr. crt. 138, se modifică în 

post de asistent medical (PL) 
   

     SECŢIA PEDIATRIE  – Anexa 3a 
     Un post de asistent medical debutant (PL), nr. crt. 152, se modifică în 

post de asistent medical (PL)   
 

     COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ – SECŢIA PEDIATRIE – Anexa 3a 
     Două posturi de asistent medical (PL), nr. crt. 158, se modifică în posturi 

de asistent medical principal (PL)   



 

      COMPARTIMENT CHIRURGIE MAXILO-FACIALA – SECŢIA ORL–Anexa 3a 
      Un post de asistent medical, nr. crt. 170, se modifică în post de post de 

asistent medical principal (PL)   
 

       SECŢIA OG I – Anexa 3a 
       Un post de asistent medical debutant (PL), nr. crt. 218, se modifică în 

post de asistent medical (PL)   
 

       SECŢIA NEONATOLOGIE – Anexa 3a 
       Două posturi de asistent medical debutant (PL), nr. crt. 266, se 

modifică în posturi de asistent medical (PL)   

 
        SECŢIA ONCOLOGIE MEDICALĂ – Anexa 3a 

        Un post de asistent medical (PL), nr. crt. 280, se modifică în post de 
asistent medical principal (PL)   

 
        FARMACIE SPITAL  – Anexa 3a 

        Un post de asistent de farmacie debutant (PL), nr. crt. 287, se modifică 
în post de asistent farmacie   

 
        FARMACIE ONCOLOGIE, TBC, CONTAGIOASE  – Anexa 3a 

        Un post de asistent de farmacie debutant (PL), nr. crt. 297, se modifică 
în post de asistent farmacie   

 
        BLOC OPERATOR SPITAL – Anexa 3a 

        Un post de asistent medical (PL), nr. crt. 307, se modifică în post de 

asistent medical principal (PL)   
 

        LABORATOR RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ, TOMOGRAF ŞI 
RMN   – Anexa 3a 

        Un post de asistent medical (PL), nr. crt. 318, se modifică în post de 
asistent medical principal (PL) 

 
        CABINET CHIRURGIE GENERALĂ – AMBULATORIUL INTEGRAT CU 

CABINETE IN SPECIALITATE – Anexa 3 c 
        Un post de asistent medical principal (PL), nr. crt. 2, se modifică în 

post de asistent medical (S) 
 

        SECŢIA UPU-SMURD – Anexa 3f 
        Un post de asistent medical debutant (PL), nr. crt. 12, se modifică în 

post de asistent medical (PL).   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU         
                                                                 

                                                                          ANEXA NR. 4 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____ 

                                                       din_________________________ 

 
 

LISTA 

 

posturilor modificate din statul de funcţii al  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău corespunzătoare  

categoriei “personal auxiliar sanitar” 
 

 
I. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU RECRUTARE PERSONAL 

 
SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA – Anexa 3e 

Un post vacant de brancardier, nr. crt. 10, se modifică în post de sofer II 
(sc.prof.) 

 
    SECŢIA CHIRURGIE GENERALA – Anexa 3a 

    Un post vacant de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 55, se modifică în 
post de infirmieră (G) 

 

II.  MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL   
 

    STAŢIA DE DIALIZĂ  – Anexa 3a 
    Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 32, se modifică în post de 

infirmieră (G)    
 

    SECŢIA ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE – Anexa 3a 
    Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 66, se modifică în post de 

infirmieră (G)    
 

     SECŢIA CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA– 
Anexa 3a 

     Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 87, se modifică în post de 
infirmieră (G)    

 

     SECŢIA CARDIOLOGIE – Anexa 3a 
     Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 126, se modifică în post de 

infirmieră (G)    
 

     SECŢIA NEUROLOGIE – Anexa 3a 
     Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 141, se modifică în post de 

infirmieră (G)    
 

      SECŢIA PEDIATRIE – Anexa 3a 



      Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 154, se modifică în post de 

infirmieră (G)    
      COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE – Anexa 3a 

      Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 178, se modifică în post de 
infirmieră (G)    

 
      SECŢIA OG I– Anexa 3a  

      Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 220, se modifică în post de 
infirmieră (G)   

 
      SECŢIA OG II – Anexa 3a 

      Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 233, se modifică în post de 

infirmieră (G)    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU         
                                                                 

                                                                          ANEXA NR. 5 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____ 

                                                       din_________________________ 

 
 

LISTA 
 

posturilor modificate din statul de funcţii al  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău corespunzătoare  

categoriei “alte categorii de personal mediu sanitar”  
 

 
 

   

MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL 
 

        SERVICIUL STATISTICĂ MEDICALĂ ŞI INFORMATICĂ – Anexa 3a 
        Două posturi de statistician medical debutant, nr. crt. 356, se modifică 

în posturi de statistician medical 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU         
                                                                 

                                                                          ANEXA NR. 6 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____ 

                                                       din_________________________ 

 
 

LISTA 
 

posturilor modificate din statul de funcţii al  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău corespunzătoare  

categoriei “alt personal administrativ şi de deservire”  
 

 
 

        MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL 

 
        BIROU TEHNIC – Anexa 3a 

        Un post de tehnician debutant (M), nr. crt. 393, se modifică în post de 
tehnician aparatură medicală 

 
        SERVICIUL ADMINISTRATIV – Anexa 3a 

Un post de curier, nr. crt. 422, se modifică în muncitor calificat II 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU         
                                                                 

                                                                          ANEXA NR. 7 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____ 

                                                       din_________________________ 

 
 

LISTA 

 
posturilor modificate din statul de funcţii al  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău corespunzătoare  
categoriei “personal TESA”  

 
 

 
MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE SI SALARIZARE – Anexa 3a 
        Un post de referent de specialitate, gradul III, nr. crt. 369, se modifică 

în post de referent de specialitate, gradul II. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

PREŞEDINTE 
 

 Nr. 5675/08.04.2020  
 

 
 

REFERAT 
 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor modificări 
privind numărul de personal, organigrama şi statul de 

funcţii ale 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 îndeplinirii 

condiţiilor sau a susţinerii examenelor de promovare în carieră a personalului 

medical (rezidenţiat, specialitate, grad profesional, etc.). 

 

             De asemenea, se solicită majorarea, pe durată determinată de 6 

luni, a numărului de posturi (majorare cu două posturi), respectiv 

modificarea nivelului unor posturi vacante pentru recrutare în vederea 

asigurării personalului necesar pentru desfăşurarea, în condiţiile actuale, a 

unei activităţi eficiente în unele segmente specifice unităţii sanitare. 

 

      În considerarea celor prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre 
alăturat, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
 

 

  

P R E Ş E D I N T E, 
 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

   SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI  
   MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE 

 

 Nr. 5676/08.04.2020 

 
 

RAPORT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor modificări 
privind numărul de personal, organigrama şi statul de 

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 
 

 

        În vederea asigurării condiţiilor pentru avansarea în carieră a 

personalului din cadrul unităţii sanitare, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor 
prevazute de lege, susţinerii şi promovării examenelor de rezidenţiat, de 

specialitate, respectiv 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 funcţii, pe categorii de 

personal, după cum urmează : 
 
 

I. MEDICI 
I.1. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU RECRUTARE PERSONAL 

 
      COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE – Anexa 3a 

      Două posturi vacante de medic specialist, specialitatea medicină internă 

(S), nr.crt.18, se modifică în medic specialist, specialitatea gastroenterologie 
 

      SECŢIA PEDIATRIE – Anexa 3a 
      Un post vacant de medic primar, specialitatea pediatrie, nr.crt. 145, se 

modifică în medic specialist, specialitatea pediatrie  
 

      SECŢIA BOLI INFECŢIOASE – Anexa 3a 
      Un post vacant de medic primar şef secţie, gradul I, specialitatea boli 

infecţioase, nr. crt. 186, se modifică în post de medic primar 
 

      DISPENSAR TBC, MRF, LABORATOR BK – anexa 3d 
       Un post vacant de medic primar specialitatea pneumoftiziologie, nr. crt. 

5, se modifică în post de medic rezident anul II specialitatea 
pneumoftiziologie. 

       

I.2. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL   
 

      SECŢIA PEDIATRIE – Anexa 3a 
      Un post de medic specialist şef secţie gradul II, specialitatea pediatrie,  

nr.crt. 144, se modifică în medic primar şef secţie gradul II, (ca urmare a 
emiterii dispozitiei de numire temporară de medic specialist şef secţie 

pediatrie) 
 



 

       SECŢIA BOLI INFECŢIOASE – Anexa 3a       
      Un post de medic specialist specialitatea boli infecţioase, nr. crt. 187, se 

modifică în post de medic specialist şef secţie. 
 

II. CATEGORIA ALT PERSONAL CU STUDII SUPERIOARE 
 

II.1. FARMACIŞTI 
II.1.1. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU RECRUTARE PERSONAL 

 
     FARMACIE MATERNITATE – Anexa 3a 

      Un post vacant de farmacist primar specialitatea farmacie, nr. crt. 291, 

se modifică în post de farmacist specialist, specialitatea farmacie clinică 
 

II.1.2. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL   
 

      FARMACIE ONCOLOGIE, T.B.C, CONTAGIOASE – Anexa 3a 
      Un post de farmacist, nr. crt. 295, se modifică în post de farmacist 

specialist specialitatea farmacie clinică (ca urmare a corelării organizării 
activităţii cu documentele de calificare ale titularului postului). 

 
II.2. ALTE SPECIALITĂŢI 

MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU RECRUTARE PERSONAL 
 

     SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA – Anexa 3e 
     Un post vacant de biolog specialist, nr. crt. 5, se transformă în post de 

asistent medical debutant (PL). 

 
III. CATEGORIA PERSONAL MEDIU SANITAR 

      ASISTENŢI MEDICALI 
III.1. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU RECRUTARE PERSONAL 

 
      SECŢIA UPU-SMURD – Anexa 3f 

      Un post vacant de asistent medical principal (S), nr. crt. 9, se modifică 
în post de asistent medical principal (PL)  

    
III.2. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL   

 
     SECŢIA CHIRURGIE GENERALĂ– Anexa 3a 

     Un post de asistent medical debutant (PL), nr. crt. 52, se modifică în post 
de asistent medical (PL)  

 

     SECŢIA ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE – Anexa 3a 
     Un post de asistent medical debutant (PL) nr. crt. 64 se modifică în post 

de asistent medical (PL)   
 

     SECŢIA CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA -      
Anexa 3a 

     Un post de asistent medical (PL), nr. crt. 84, se modifică în post de 
asistent medical principal (PL)   



     Un post de asistent medical debutant (PL), nr. crt. 85, se modifică în post 

de asistent medical (PL)   
     SECŢIA NEUROLOGIE – Anexa 3a 

     Un post de asistent medical debutant (PL), nr. crt. 138, se modifică în 
post de asistent medical (PL) 

   
     SECŢIA PEDIATRIE  – Anexa 3a 

     Un post de asistent medical debutant (PL), nr. crt. 152, se modifică în 
post de asistent medical (PL)   

 
     COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ – SECŢIA PEDIATRIE – Anexa 3a 

     Două posturi de asistent medical (PL), nr. crt. 158, se modifică în posturi 

de asistent medical principal (PL)   
 

      COMPARTIMENT CHIRURGIE MAXILO-FACIALA – SECŢIA ORL–Anexa 3a 
      Un post de asistent medical, nr. crt. 170, se modifică în post de post de 

asistent medical principal (PL)   
 

       SECŢIA OG I – Anexa 3a 
       Un post de asistent medical debutant (PL), nr. crt. 218, se modifică în 

post de asistent medical (PL)   
 

       SECŢIA NEONATOLOGIE – Anexa 3a 
       Două posturi de asistent medical debutant (PL), nr. crt. 266, se 

modifică în posturi de asistent medical (PL)   
 

        SECŢIA ONCOLOGIE MEDICALĂ – Anexa 3a 

        Un post de asistent medical (PL), nr. crt. 280, se modifică în post de 
asistent medical principal (PL)   

 
        FARMACIE SPITAL  – Anexa 3a 

        Un post de asistent de farmacie debutant (PL), nr. crt. 287, se modifică 
în post de asistent farmacie   

 
        FARMACIE ONCOLOGIE, TBC, CONTAGIOASE  – Anexa 3a 

        Un post de asistent de farmacie debutant (PL), nr. crt. 297, se modifică 
în post de asistent farmacie   

 
        BLOC OPERATOR SPITAL – Anexa 3a 

        Un post de asistent medical (PL), nr. crt. 307, se modifică în post de 
asistent medical principal (PL)   

 

        LABORATOR RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ, TOMOGRAF ŞI 
RMN   – Anexa 3a 

        Un post de asistent medical (PL), nr. crt. 318, se modifică în post de 
asistent medical principal (PL) 

 
        CABINET CHIRURGIE GENERALĂ – AMBULATORIUL INTEGRAT CU 

CABINETE IN SPECIALITATE – Anexa 3 c 
        Un post de asistent medical principal (PL), nr. crt. 2, se modifică în 

post de asistent medical (S) 



 

 
        SECŢIA UPU-SMURD – Anexa 3f 

        Un post de asistent medical debutant (PL), nr. crt. 12, se modifică în 
post de asistent medical (PL).   

   
IV. CATEGORIA PERSONAL AUXILIAR SANITAR 

 
IV.1. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU RECRUTARE PERSONAL 

 
SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA – Anexa 3e 

Un post vacant de brancardier, nr. crt. 10, se modifică în post de sofer II 

(sc.prof.) 
 

    SECŢIA CHIRURGIE GENERALA – Anexa 3a 
    Un post vacant de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 55, se modifică în 

post de infirmieră (G) 
 

IV.2. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL   
 

    STAŢIA DE DIALIZĂ  – Anexa 3a 
    Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 32, se modifică în post de 

infirmieră (G)    
 

    SECŢIA ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE – Anexa 3a 
    Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 66, se modifică în post de 

infirmieră (G)    

 
     SECŢIA CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA– 

Anexa 3a 
     Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 87, se modifică în post de 

infirmieră (G)    
 

     SECŢIA CARDIOLOGIE – Anexa 3a 
     Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 126, se modifică în post de 

infirmieră (G)    
 

     SECŢIA NEUROLOGIE – Anexa 3a 
     Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 141, se modifică în post de 

infirmieră (G)    
 

      SECŢIA PEDIATRIE – Anexa 3a 

      Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 154, se modifică în post de 
infirmieră (G)    

 
      COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE – Anexa 3a 

      Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 178, se modifică în post de 
infirmieră (G)    

 
      SECŢIA OG I– Anexa 3a  



      Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 220, se modifică în post de 

infirmieră (G)   
 

      SECŢIA OG II – Anexa 3a 
      Un post de infirmieră debutantă (G), nr. crt. 233, se modifică în post de 

infirmieră (G)    
 

V. ALTE CATEGORII DE PERSONAL MEDIU SANITAR 
      MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL 

 
        SERVICIUL STATISTICĂ MEDICALĂ ŞI INFORMATICĂ – Anexa 3a 

        Două posturi de statistician medical debutant, nr. crt. 356, se modifică 

în posturi de statistician medical 
 

VI. CATEGORIA ALT PERSONAL ADMINISTRATIV ŞI DE DESERVIRE 
        MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL 

 
        BIROU TEHNIC – Anexa 3a 

        Un post de tehnician debutant (M), nr. crt. 393, se modifică în post de 
tehnician aparatură medicală 

 
        SERVICIUL ADMINISTRATIV – Anexa 3a 

Un post de curier, nr. crt. 422, se modifică în muncitor calificat II 

 

VII.  CATEGORIA PERSONAL TESA 
        MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL 

 

        SERVICIUL RESURSE UMANE SI SALARIZARE – Anexa 3a 
        Un post de referent de specialitate, gradul III, nr. crt. 369, se modifică 

în post de referent de specialitate, gradul II. 
 

        O altă categorie de modificări solicitate de conducerea Spitalului 
judeţean de Urgenţă Buzău se referă la suplimentarea, pe o durată 

determinată de 6 luni, cu două posturi a numărului de personal, de la 1581 
în prezent, la 1583, pentru asigurarea personalului necesar desfăşurării unei 

activităţi profesioniste a Serviciului de supraveghere, prevenire şi limitare a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale, în condiţiile actuale. Cele două 

posturi infiinţate sunt de “agent DDD” din categoria personal auxiliar sanitar.   
   

   Pentru realizarea acestui demers, se impun modificări în numărul de 
personal, în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Buzău, aprobate prin Hotărârea nr. 110/2019 a Consiliului judeţean 

Buzău. 
   

    Având în vedere că sunt respectate prevederile legale în domeniul 
resurselor umane din domeniul sanitar, susţin proiectul de hotărâre în forma 

iniţiată. 
 

ŞEF SERVICIU, 
 

FLORICA RĂDULESCU 


