
                                                                         PROIECT                                                         
R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU                                                                                        
                                                                                            

                                          
 

HOTĂRÂRE 
 
 

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. 1135/21.01.2021;  

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane şi management 
unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean 

Buzău, înregistrat la nr. 1136/21.01.2021 ; 
- adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr.1224/18.01.2021, 

nr.1213/18.01.2021 şi nr.1212/18.01.2021, înregistrate la Consiliul 
judeţean Buzău sub nr.1078/20.01.2021, nr.1079/20.01.2021 şi 

nr.1080/20.01.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al judeţului Buzău 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 Ordinului nr. 1.470/2011 al Ministrului sănătăţii pentru 

aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi 

trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice 
din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 527/2011 al Ministrului sănătăţii pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea 

medicului cu competenţe limitate; 
- prevederile Ordinului nr.2.171/2020 al Ministrului sănătăţii pentru 

stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea 
centrelor de vaccinare împotriva COVID-19; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele 
măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de 

vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 451/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea 



cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în 
vederea transplantului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 

2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- prevederile Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi 
prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea 

transplantului, republicată, cu modificările şi competările ulterioare; 
- 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; 
- prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 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 urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
            

         Art.1. Se aprobă modificarea numărului de personal 
organigramei, statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Buzău conform anexei nr. 1. 

                    
   Art.2. Se aprobă modificarea nivelului unor posturi din statul de 

funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pentru promovare 
personal conform anexei nr. 2. 

 
   Art.3 Se aprobă prelungirea perioadei de suplimentare şi 

înfiinţarea unor posturi pe durată determinată pe perioada stării de 
alertă impusă de pandemia Covid 19 conform anexei nr. 3.  

 
   Art.4. Se aprobă înfiinţarea unui număr de 19 posturi în afara 

organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Buzău pentru Centrul de vaccinare înfiinţat în cadrul unităţii 

sanitare, conform anexei nr. 4.  
 

   Art.5. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
   Art.6. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexele nr. 3a, 

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

1–3 şi se completează, pe durată determinată, potrivit prevederilor art.4. 
 



    Art.7. Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
    Art.8. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura transmiterea 

prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, precum şi publicarea 
acesteia pe site-ul autorităţii publice judeţene. 

 
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU  
 
 

 
 
                                   
                                                                                

    AVIZAT PENTRU LEGALITATE,                  
           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,                                                                                                   

                                                               
                  MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

PREŞEDINTE 
 

 Nr. 1135/21.01.2021 
 

 
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 susţinerii 

examenelor de rezidenţiat, respectiv de grad profesional. 

             De asemenea, se solicită redistribuirea unor posturi pentru 

asigurarea necesarului de personal în contextul pandemiei Covid 19 pentru 

unele segmente de activitate specifice unităţii sanitare, precum şi 

prelungirea perioadei de suplimentare pe durată determinată a unor posturi, 

pe aceleaşi considerente. 

            Ca urmare a înfiinţării în cadrul Spitalului judeţean de Urgenţă 

Buzău a unui Centru de vaccinare, se solicită înfiinţarea unui număr de 19 

posturi prin care se asigură funcţionarea acestuia. Aceste posturi se aprobă 

în afara organigramei şi statului de funcţii, pe durată determinată, potrivit 

legislaţiei specifice în vigoare.   

             

    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. 1136/21.01.2021 
 

 

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, ca urmare a 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 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, managerul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a înaintat solicitarea de aprobare a 
unor modificări privind numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii 

ale unităţii sanitare, după cum urmează : 
 

I. MAJORARE NUMĂR DE POSTURI:  
 

        A. CATEGORIA – MEDICI  
MEDICI COMPETENŢE LIMITATE – Anexa 3d  

Majorarea numărului de posturi de medici de la 1 la 2  (nr. crt. 20 din 
statul de funcţii – Anexa 3d la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

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

 
B. MODIFICAREA DENUMIRII ŞI A STRUCTURII BIROULUI 

TEHNIC  
BIROUL TEHNIC – Anexa nr.3a  

1. Diminuarea numarului de posturi de la 6 la 4 prin redistribuirea a două 
posturi după cum urmează: 

 Un post de inginer – şef birou – nr.crt.390 se redistribuie la Secţia 
ATI sub denumirea de inginer gradul I; 

 Un post de technician aparatură medicală – nr. crt.393 se redistribuie 
la Staţia de dializă sub denumirea tehnician aparatură medicală; 

2. Modificarea denumirii din Birou tehnic în Compartiment tehnic cu 
următoarea structură 4/0/4 :  

Stat de funcţii propus: 

NR. CRT. 
DIN 

STATUL DE 
FUNCŢII 

FUNCTIA , GRADUL 
SAU TREAPTA 

PROFESIONALA 
CONFORM LEGII - 

CADRU NR. 153/2017 
PRIVIND 

SALARIZAREA 
PERSONALULUI 

PLĂTIT DIN FONDURI 
PUBLICE 

SPECIALITATEA 
NIVEL 
STUDII 

NUMAR POSTURI 

OBS. 
TOTAL  

DIN 
CARE:    

VACANTE 

0 1 2 3 4 5 6 

COMPARTIMENT TEHNIC   4/0/4   - TOTAL POSTURI: 4 

391 INGINER  IA   ELECTROENERGETIC   S 1 0   



392 INGINER  IA   S 1 0   

394 ECONOMIST IA   S 1 0   

395 SUBINGINER I   SSD 1 0   

  Subtotal     4 0   

 
3. Modificarea structurii Secţiei ATI - Anexa nr.3a: 

Se majorează numărul de posturi de la 106 la 107 prin redistribuirea 
unui post de inginer şef Birou tehnic (nr.crt.390) şi înfiinţarea în cadrul 

secţiei ATI a postului de inginer gradul I  

Stat de funcţii propus: 

NR. 
CRT. 
DIN 

STATUL 
DE 

FUNCŢII 

FUNCŢIA , GRADUL SAU TREAPTA 
PROFESIONALA CONFORM LEGII - 

CADRU NR. 153/2017 PRIVIND 
SALARIZAREA PERSONALULUI 
PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 

SPECIALITATEA 
NIVEL 
STUDII 

NUMAR POSTURI 

OBS. 

TOTAL  
DIN 

CARE:    
VACANTE 

SECŢIA A. T. I.    107/2/105    TOTAL: 40 PATURI din care 4 paturi Compartiment toxicologie - Total posturi: 107, din care: 
8 medici, 61 cadre medii, 28 infirmiere, 4 brancardieri, 1 îngrijitoare, 3 alt personal sup, 2 stastisticieni medicali 

99 MEDIC PRIMAR ŞEF SECŢIE  
GRADUL I 

A.T.I. S 1 0   

100 MEDIC PRIMAR  A.T.I. S 4 0   

101 MEDIC SPECIALIST A.T.I. S 2 1 HCJ 
211/2019 - 
se 
majoreaza 
numarul  de 
posturi de la 
1 la 2 prin 
transformar
ea unui post 
de medic 
rezident 
anul V 

  MEDIC REZIDENT ANUL I A.T.I. S 1 0 HCJ 
11/2020 se 
infiinteaza 
un post de 
medic 
rezident 
anul I prin 
transmorma
rea unui 
post de 
medic 
rezident 
anul V 

103 PSIHOLOG  PRACTICANT Psihologie S 1 0   

104 KINETOTERAPEUT    KINETO. S 1 0   

  INGINER      GRADUL I   S 1 0   

105 STATISTICIAN MEDICAL   M 1 0   

106 STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT   M 1 1   

107 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL -ŞEF Medicină generală S 1 0   

108 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL Medicină generală S 6 0   

  ASISTENT MEDICAL  Medicină generală S 1 0 HCJ 
176/2020 se 
infiinteaza 
un post de 
asistent 
medical (S) 
prin 
transformar
ea unui post 
de asistent 
medical 
(PL) in 
asistent 
medical (S) 

109 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL Medicină generală PL 46 0   

110 ASISTENT MEDICAL  Medicină generală PL 7 0 HCJ 
176/2020 se 
diminueaza 
numarul de 



posturi de la 
8 la 7 prin 
transformar
ea unui post 
in asistent 
medical (S) 

111 INFIRMIERĂ   G 24 1   

112 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ   G 4 1   

113 BRANCARDIER   G 4 2   

114 ÎNGRIJITOARE   G 1 1   

  Subtotal     107 7   

 
4. Modificarea structurii Staţiei de dializă: 
Se majorează numarul de posturi de la 15 la 16 prin redistribuirea unui 

post de tehnician aparatură medicală (nr.crt.393) din cadrul Biroului 
tehnic şi înfiinţarea postului de tehnician aparatură medicală în cadrul 

Staţiei de dializă. 
Stat de funcţii propus: 

 

NR. CRT. 

FUNCTIA , GRADUL SAU TREAPTA 
PROFESIONALA CONFORM LEGII - 

CADRU NR. 153/2017 PRIVIND 
SALARIZAREA PERSONALULUI 
PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 

SPECIALITATEA 
NIVEL 
STUDII 

NUMAR POSTURI 

OBS. 
TOTAL  

DIN CARE:    
VACANTE 

STAŢIA DE DIALIZĂ  16/0/16   -   4 APARATE  - Total posturi 16 din care: 1 medic, 7 cadre medii, 1 tehnician aparatura 
medicala, 5 infirmiere, 2  îngrijitoare 

27 MEDIC PRIMAR Nefrologie S 1 0   

28 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL Medicină generală PL 6 1 HCJ 239/2019 
se majoreaza 
numarul de 
posturi de la 5 
la 6 prin 
transformarea 
unui post de 
asistent 
medecal  (PL) 

30 ASISTENT MEDICAL  DEBUTANT Medicină generală PL 1 1   

  TEHNICIAN APARATURA MEDICALA   M 1 0   

31 INFIRMIERĂ    G 3 0 HCJ 73/2020 
se majoreaza 
numarul de 
posturi de la 2 
la 3 prin 
transformarea 
unui post de 
infirmiera 
debutanta 

32 INFIRMIERĂ  DEBUTANTĂ   G 2 1 HCJ 73/2020 
se diminueaza 
numarul de 
posturi lde la 3 
la 2 prin 
transformarea 
unui post in 
infirmiera 

33 ÎNGRIJITOARE   G 2 1   

  Subtotal     16 4   

 
5. Modificarea numărului de posturi de conducere aprobate  

în Anexa 3a - se diminueaza de la 69 posturi la 68 posturi.  

 
C. SECŢIA NEUROLOGIE 

Se tranformă postul vacant de masseur în post de asistent medical de 
balneofiziokinetoterapie şi recuperare (PL) (nr. crt. 139 din statul 

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



II.  MODIFICARE NIVEL POSTURI PROMOVARE PERSONAL 
 

II.1. MEDICI 
 

SECŢIA MEDICINĂ INTERNĂ – Anexa 3a 
- un post de medic rezident anul III specialitatea medicină internă se 

transformă în post de medic rezident anul IV specialitatea medicină 
internă (nr.crt.8 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 
SECŢIA ATI – Anexa nr.3a 

- un post de medic rezident anul I specialitatea ATI se transformă în post 
de medic rezident anul II specialitatea anestezie şi terapie intensivă 

(nr.crt.102 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 
SECŢIA CARDIOLOGIE – Anexa nr.3a 

- un post de medic rezident anul I specialitatea cardiologie se transformă 
în post de medic rezident anul II specialitatea cardiologie (nr.crt.120 

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

SECŢIA PEDIATRIE – COMPARTIMENT TERAPIE ACUTA - Anexa 3a 
- un post de medic rezident anul II specialitatea pediatrie se transformă 

în post de medic rezident anul III specialitatea 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 de medic rezident anul I specialitatea pediatrie se transformă 

în post de medic rezident anul II specialitatea pediatrie (nr.crt.156 din 
statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

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

SECTIA BOLI INFECŢIOASE – Anexa 3a 
- un post de medic rezident anul II specialitatea boli infecţioase se 

transformă în post de medic rezident anul III specialitatea boli 
infecţioase (nr.crt.188 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea 

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

- un post de medic rezident anul III specialitatea boli infecţioase se 
transformă în post de medic rezident anul IV specialitatea boli 

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

modificările şi completările ulterioare); 
- un post de medic rezident anul I specialitatea boli infecţioase se 

transformă în post de medic rezident anul II specialitatea boli 
infecţioase (nr.crt.189 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare); 
SECTIA NEONATOLOGIE – Anexa 3a 

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

(nr.crt.261 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 

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



(nr.crt.261 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 

COMPARTIMENT ATI – OG – Anexa 3a 
- un post vacant de medic rezident anul I specialitatea ATI se transformă 

în post de medic rezident anul II specialitatea ATI (nr.crt.250 din statul 
de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 
SECŢIA ONCOLOGIE MEDICALĂ – Anexa 3a 

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

Oncologie medicală (nr. crt. 276 din statul de funcţii – Anexa 3a la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare); 

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

medicală (nr.crt.277 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare); 
CABINET ONCOLOGIE MEDICALA– Anexa 3a 

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

(nr.crt.346 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 

DISPENSAR TBC – Anexa 3d 
- un post de medic rezident anul II specialitatea pneumoftiziologie se 

transformă în post de medic rezident anul III specialitatea 
pneumoftiziologie (nr.crt.5 din statul de funcţii – Anexa 3d la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare); 
CABINET BOLI INFECŢIOASE - Anexa 3d 

- un post de medic rezident anul III specialitatea boli infecţioase se 
transformă în post de medic rezident anul IV specialitatea boli 

infecţioase (nr.crt.18 din statul de funcţii – Anexa 3d la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare); 
SECTIA UPU-SMURD – Anexa 3f 

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

urgenţă (nr. crt. 2 din statul de funcţii – Anexa 3f la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 

- un post de medic rezident anul IV specialitatea medicină de urgenţă se 
transformă în post de medic rezident anul V specialitatea medicină de 

urgenţă (nr.crt.3 din statul de funcţii – Anexa 3f la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 
- un post de medic rezident anul V specialitatea medicină de urgenţă se 

transformă în post de medic specialist specialitatea medicină de urgenţă 
(nr.crt.4 din statul de funcţii – Anexa 3f la Hotărârea Consiliului Judeţean 

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

 
 



II.2.PERSONAL MEDIU SANITAR 
 

SECŢIA NEONATOLOGIE - Anexa 3a 
- două posturi de asistent medical (PL) se transformă în post de 

asistent medical principal (PL) la Secţia Neonatologie (nr.crt.265 
din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

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

II.3.PERSONAL TESA 
 

OFICIUL DE CALCUL - Anexa 3a 
    - un post de analist programator ajutor II se modifică în post de 

analist programator ajutor I  (nr. crt. 404 din statul de funcţii – Anexa 3a 

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

 
III. PRELUNGIREA PERIOADEI DE SUPLIMENTARE A POSTURILOR CU 

DURATĂ DETERMINATĂ 
 

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE ŞI LIMITARE A 
INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE – Anexa 3a  

- 2 posturi Agent DDD, (nr.crt.343) aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Buzău nr. 73/2020; 
SECŢIA UPU-SMURD – Anexa 3f  

- 6 posturi asistent medical debutant (nr.crt.12) aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 145/2020 
SECŢIA PNEUMOLOGIE – Anexa 3a –  

- 4 posturi de asistent medical debutant; 

- 4 posturi asistent medical; 
- 8 posturi de infirmieră debutant  

(posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.  

145/2020). 
 

IV. MODIFICARE ORGANIGRAMĂ ŞI STAT DE FUNCŢII PRIN 

SUPLIMENTARE NUMĂR DE POSTURI PE DURATĂ 
DETERMINATĂ CE NU POATE DEPĂŞI 30 DE ZILE DE LA 

ÎNCETAREA STĂRII DE ALERTĂ 

 
SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICĂ – MORGĂ NECROPSIE – anexa 3a 

- Majorare număr de posturi de la 15 la 17 prin înfiinţarea a două 

posturi de autopsier debutant pe durată determinată. 
Majorare număr total de posturi aprobate de la 1608 la 1610, 

pe durată determinată ce nu poate depăşi 30 de zile de la încetarea 

stării de alertă. 
 

 

 



V. ÎNFIINŢAREA PE O PERIOADĂ DETERMINATĂ DE 6 LUNI A UNUI 
NUMĂR DE 19 POSTURI PENTRU CENTRUL DE VACCINARE, după cum 

urmează:  
 

- 4 posturi medici din care unul va fi desemnat coordonator al centrului;  
- 12 posturi de personal mediu sanitar (asistent medical generalist);  

- 1 post personal auxiliar sanitar;  
- 2 posturi registratori medicali/statistician medical;  

      Posturile prezentate mai sus sunt în afara organigramei şi statului de 
funcţii şi vor fi încadrate cu personalul care îşi desfăşoară activitatea în 

Centrul de vaccinare înfiinţat în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. 
 

    Având în vedere că sunt respectate prevederile legale în domeniul 

resurselor umane din sectorul sanitar, susţin proiectul de hotărâre în forma 
iniţiată. 
 

 
ŞEF SERVICIU, 

 
 

FLORICA RĂDULESCU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU                                                                        
                                                                          ANEXA NR. 1 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____ 

                                                       din_________________________ 

 
 

LISTA 
 

modificărilor în numărul de personal organigrama şi statul de funcţii 
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău  

 
        A. CATEGORIA – MEDICI  
MEDICI COMPETENŢE LIMITATE – Anexa 3d  

Majorarea numărului de posturi de medici de la 1 la 2  (nr.crt.20 din 
statul de funcţii – Anexa 3d la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

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

B. MODIFICAREA DENUMIRII ŞI A STRUCTURII BIROULUI 
TEHNIC  

BIROUL TEHNIC – Anexa nr.3a  
Diminuarea numarului de posturi de la 6 la 4 prin redistribuirea a două 

posturi după cum urmează: 
 Un post de inginer – şef birou – nr.crt.390 se redistribuie la Secţia 

ATI sub denumirea de inginer gradul I; 
 Un post de technician aparatură medicală – nr. crt.393 se redistribuie 

la Staţia de dializă sub denumirea tehnician aparatură medicală; 

Modificarea denumirii din Birou tehnic în Compartiment tehnic cu 
următoarea structură 4/0/4 :  

Stat de funcţii: 

NR. CRT. 
DIN 

STATUL DE 
FUNCŢII 

FUNCTIA , GRADUL 
SAU TREAPTA 

PROFESIONALA 
CONFORM LEGII - 

CADRU NR. 153/2017 
PRIVIND 

SALARIZAREA 
PERSONALULUI 

PLĂTIT DIN FONDURI 
PUBLICE 

SPECIALITATEA 
NIVEL 
STUDII 

NUMAR POSTURI 

OBS. 
TOTAL  

DIN 
CARE:    

VACANTE 

0 1 2 3 4 5 6 

COMPARTIMENT TEHNIC   4/0/4   - TOTAL POSTURI: 4 

391 INGINER  IA   ELECTROENERGETIC   S 1 0   

392 INGINER  IA   S 1 0   

394 ECONOMIST IA   S 1 0   

395 SUBINGINER I   SSD 1 0   

  Subtotal     4 0   

 
C. MODIFICAREA STRUCTURII SECŢIEI ATI: 

Se majorează numărul de posturi de la 106 la 107 prin redistribuirea 
unui post de inginer şef Birou tehnic nr.crt.390 şi înfiinţarea în cadrul 

secţiei ATI a postului de inginer gradul I  
 

 



Stat de funcţii:  

NR. 
CRT. 
DIN 

STATUL 
DE 

FUNCŢII 

FUNCŢIA , GRADUL SAU TREAPTA 
PROFESIONALA CONFORM LEGII - 

CADRU NR. 153/2017 PRIVIND 
SALARIZAREA PERSONALULUI 
PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 

SPECIALITATEA 
NIVEL 
STUDII 

NUMAR POSTURI 

OBS. 

TOTAL  
DIN 

CARE:    
VACANTE 

SECŢIA A. T. I.    107/2/105    TOTAL: 40 PATURI din care 4 paturi Compartiment toxicologie - Total posturi: 107, din care: 
8 medici, 61 cadre medii, 28 infirmiere, 4 brancardieri, 1 îngrijitoare, 3 alt personal sup, 2 stastisticieni medicali 

99 MEDIC PRIMAR ŞEF SECŢIE  
GRADUL I 

A.T.I. S 1 0   

100 MEDIC PRIMAR  A.T.I. S 4 0   

101 MEDIC SPECIALIST A.T.I. S 2 1 HCJ 
211/2019 - 
se 
majoreaza 
numarul  de 
posturi de la 
1 la 2 prin 
transformar
ea unui post 
de medic 
rezident 
anul V 

  MEDIC REZIDENT ANUL I A.T.I. S 1 0 HCJ 
11/2020 se 
infiinteaza 
un post de 
medic 
rezident 
anul I prin 
transmorma
rea unui 
post de 
medic 
rezident 
anul V 

103 PSIHOLOG  PRACTICANT Psihologie S 1 0   

104 KINETOTERAPEUT    KINETO. S 1 0   

  INGINER      GRADUL I   S 1 0   

105 STATISTICIAN MEDICAL   M 1 0   

106 STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT   M 1 1   

107 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL -ŞEF Medicină generală S 1 0   

108 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL Medicină generală S 6 0   

  ASISTENT MEDICAL  Medicină generală S 1 0 HCJ 
176/2020 se 
infiinteaza 
un post de 
asistent 
medical (S) 
prin 
transformar
ea unui post 
de asistent 
medical 
(PL) in 
asistent 
medical (S) 

109 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL Medicină generală PL 46 0   

110 ASISTENT MEDICAL  Medicină generală PL 7 0 HCJ 
176/2020 se 
diminueaza 
numarul de 
posturi de la 
8 la 7 prin 
transformar
ea unui post 
in asistent 
medical (S) 

111 INFIRMIERĂ   G 24 1   

112 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ   G 4 1   

113 BRANCARDIER   G 4 2   

114 ÎNGRIJITOARE   G 1 1   

  Subtotal     107 7   

 



D. MODIFICAREA STRUCTURII STAŢIEI DE DIALIZĂ: 
Se majorează numarul de posturi de la 15 la 16 prin redistribuirea unui 

post de tehnician aparatură medicală (nr.crt.393) din cadrul Biroului 
tehnic şi înfiinţarea postului de tehnician aparatură medicală în cadrul 

Staţiei de dializă. 
Stat de funcţii: 

 

NR. CRT. 

FUNCTIA , GRADUL SAU TREAPTA 
PROFESIONALA CONFORM LEGII - 

CADRU NR. 153/2017 PRIVIND 
SALARIZAREA PERSONALULUI 
PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 

SPECIALITATEA 
NIVEL 
STUDII 

NUMAR POSTURI 

OBS. 
TOTAL  

DIN CARE:    
VACANTE 

STAŢIA DE DIALIZĂ  16/0/16   -   4 APARATE  - Total posturi 16 din care: 1 medic, 7 cadre medii, 1 tehnician aparatura 
medicala, 5 infirmiere, 2  îngrijitoare 

27 MEDIC PRIMAR Nefrologie S 1 0   

28 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL Medicină generală PL 6 1 HCJ 239/2019 
se majoreaza 
numarul de 
posturi de la 5 
la 6 prin 
transformarea 
unui post de 
asistent 
medecal  (PL) 

30 ASISTENT MEDICAL  DEBUTANT Medicină generală PL 1 1   

  TEHNICIAN APARATURA MEDICALA   M 1 0   

31 INFIRMIERĂ    G 3 0 HCJ 73/2020 
se majoreaza 
numarul de 
posturi de la 2 
la 3 prin 
transformarea 
unui post de 
infirmiera 
debutanta 

32 INFIRMIERĂ  DEBUTANTĂ   G 2 1 HCJ 73/2020 
se diminueaza 
numarul de 
posturi lde la 3 
la 2 prin 
transformarea 
unui post in 
infirmiera 

33 ÎNGRIJITOARE   G 2 1   

  Subtotal     16 4   

 
E. MODIFICAREA NUMĂRULUI DE POSTURI DE CONDUCERE aprobate  

în Anexa 3a - se diminueaza de la 69 posturi la 68 posturi.  
 

     F. SECŢIA NEUROLOGIE 
Se tranformă postul vacant de masseur în post de asistent medical de 

balneofiziokinetoterapie şi recuperare (PL) (nr. crt. 139 din statul 

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

 
 
 

 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU                                                                             
ANEXA NR. 2 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____ 

                                                       din_________________________ 

 
 

LISTA 
 

posturilor din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Buzău modificate în vederea promovării  

 

 
MODIFICARE NIVEL POSTURI PROMOVARE PERSONAL 

 
I. MEDICI 

 
SECŢIA MEDICINĂ INTERNĂ – Anexa 3a 

- un post de medic rezident anul III specialitatea medicină internă se 
transformă în post de medic rezident anul IV specialitatea medicină 

internă (nr.crt.8 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 

SECŢIA ATI – Anexa nr.3a 
- un post de medic rezident anul I specialitatea ATI se transformă în post 

de medic rezident anul II specialitatea anestezie şi terapie intensivă 
(nr.crt.102 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 
SECŢIA CARDIOLOGIE – Anexa nr.3a 

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

în post de medic rezident anul II specialitatea cardiologie (nr.crt.120 
din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 
SECŢIA PEDIATRIE – COMPARTIMENT TERAPIE ACUTA - Anexa 3a 

- un post de medic rezident anul II specialitatea pediatrie se transformă 
în post de medic rezident anul III specialitatea 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 de medic rezident anul I specialitatea pediatrie se transformă 
în post de medic rezident anul II specialitatea pediatrie (nr.crt.156 din 

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

SECTIA BOLI INFECŢIOASE – Anexa 3a 
- un post de medic rezident anul II specialitatea boli infecţioase se 

transformă în post de medic rezident anul III specialitatea boli 

infecţioase (nr.crt.188 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare); 
- un post de medic rezident anul III specialitatea boli infecţioase se 

transformă în post de medic rezident anul IV specialitatea boli 
infecţioase la Secţia Boli infecţioase (nr. crt. 188 din statul de funcţii – 



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

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

infecţioase (nr.crt.189 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare); 
SECTIA NEONATOLOGIE – Anexa 3a 

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

(nr.crt.261 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 

- un post de medic rezident anul I specialitatea neonatologie se 

transformă în post de medic rezident anul II specialitatea neonatologie 
(nr.crt.261 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 
COMPARTIMENT ATI – OG – Anexa 3a 

- un post vacant de medic rezident anul I specialitatea ATI se transformă 
în post de medic rezident anul II specialitatea ATI (nr.crt.250 din statul 

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

SECŢIA ONCOLOGIE MEDICALĂ – Anexa 3a 
- un post de medic rezident anul II specialitatea oncologie se transformă 

în post de medic rezident anul III specialitatea oncologie la Secţia 
Oncologie medicală (nr. crt. 276 din statul de funcţii – Anexa 3a la 

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

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

transformă în post de medic rezident anul IV specialitatea oncologie 
medicală (nr.crt.277 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea 

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

CABINET ONCOLOGIE MEDICALA– Anexa 3a 
- un post de medic rezident anul III specialitatea oncologie se 

transformă în post de medic rezident anul IV specialitatea oncologie 
(nr.crt.346 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 
DISPENSAR TBC – Anexa 3d 

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

pneumoftiziologie (nr.crt.5 din statul de funcţii – Anexa 3d la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare); 

CABINET BOLI INFECŢIOASE - Anexa 3d 
- un post de medic rezident anul III specialitatea boli infecţioase se 

transformă în post de medic rezident anul IV specialitatea boli 
infecţioase (nr.crt.18 din statul de funcţii – Anexa 3d la Hotărârea 

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

 
 



SECTIA UPU-SMURD – Anexa 3f 
- un post de medic rezident anul I specialitatea medicină de urgenţă se 

transformă în post de medic rezident anul II specialitatea medicină de 
urgenţă (nr. crt. 2 din statul de funcţii – Anexa 3f la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 
- un post de medic rezident anul IV specialitatea medicină de urgenţă se 

transformă în post de medic rezident anul V specialitatea medicină de 
urgenţă (nr.crt.3 din statul de funcţii – Anexa 3f la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 
- un post de medic rezident anul V specialitatea medicină de urgenţă se 

transformă în post de medic specialist specialitatea medicină de urgenţă 
(nr.crt.4 din statul de funcţii – Anexa 3f la Hotărârea Consiliului Judeţean 

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

 
II. PERSONAL MEDIU SANITAR 

 
SECŢIA NEONATOLOGIE - Anexa 3a 

- două posturi de asistent medical (PL) se transformă în post de 
asistent medical principal (PL) la Secţia Neonatologie (nr.crt.265 

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

 
III. PERSONAL TESA 

 
OFICIUL DE CALCUL - Anexa 3a 

    - un post de analist programator ajutor II se modifică în post de 
analist programator ajutor I  (nr. crt. 404 din statul de funcţii – Anexa 3a 

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_________________________ 

 
NOTA 

 
privind prelungirea perioadei de suplimentare şi înfiinţarea unor 

posturi pe durată determinată pe perioada stării de alertă  
impusă de pandemia COVID-19 

 

 
I. PRELUNGIREA PERIOADEI DE SUPLIMENTARE A POSTURILOR 
APROBATE PE DURATĂ DETERMINATĂ 

 

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE ŞI LIMITARE A 

INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE – Anexa 3a  

- 2 posturi Agent DDD, (nr.crt.343) aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Buzău nr. 73/2020; 

 

SECŢIA UPU-SMURD – Anexa 3f  
- 6 posturi asistent medical debutant (nr.crt.12) aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 145/2020 
 

SECŢIA PNEUMOLOGIE – Anexa 3a –  

- 4 posturi de asistent medical debutant; 
- 4 posturi asistent medical; 

- 8 posturi de infirmieră debutant  

(posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.  
145/2020). 

 

II. MODIFICARE ORGANIGRAMĂ ŞI STAT DE FUNCŢII PRIN 
SUPLIMENTARE NUMĂR DE POSTURI PE DURATĂ 

DETERMINATĂ CE NU POATE DEPĂŞI 30 DE ZILE DE LA 

ÎNCETAREA STĂRII DE ALERTĂ 
 

SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICĂ – MORGĂ NECROPSIE – anexa 3a 

- Majorare număr de posturi de la 15 la 17 prin înfiinţarea a două 
posturi de autopsier debutant pe durată determinată 

 

Majorare număr total de posturi aprobate de la 1608 la 1610, 
pe durată determinată ce nu poate depăşi 30 de zile de la încetarea 

stării de alertă. 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU         
 

                                                                 
                                                                          ANEXA NR. 4 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____ 

                                                                                       

din_________________________ 
 

 
 

 
LISTA  

posturilor aprobate în afara organigramei şi statului de funcţii,  

pe durată determinată de 6 luni pentru funcţionarea  
CENTRULUI DE VACCINARE înfiinţat în cadrul  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 

 

 
- 4 posturi medici din care unul va fi desemnat coordonator al 

centrului;  
 

- 12 posturi de personal mediu sanitar (asistent medical generalist); 
 

- 1 post personal auxiliar sanitar;  
 

- 2 posturi registratori medicali/statistician medical. 


