
                                                                         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. 9965/22.06.2021;  
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane şi management 

unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean 
Buzău, înregistrat la nr. 9966/22.06.2021 ; 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr.13407/15.06.2021 
înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub nr. 9787/18.06.2021; 

- 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. 1.706/2007 al Ministrului sănătăţii privind 

conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a 
urgenţelor; 

- prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 636/2021 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 

iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19; 

- 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 total de posturi de la 

1611 la 1621 prin înfiinţarea unui număr de 10 posturi de medici  la 

Secția UPU SMURD din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. 
 

         Art.2. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcţii 

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău conform anexei nr. 1. 
         

         Art.3. Se aprobă modificarea nivelului unor posturi ale Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău pentru recrutare personal conform anexei 

nr.2. 
 

  Art.4. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 

  Art.5. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexele nr.1, 2, 
3a, 3c, 3d, 3e şi 3f la Hotărârea nr. 110/2019 a Consiliului judeţean Buzău, 

cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 
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 şi publicarea 

acesteia pe site-ul autorităţii publice judeţene. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

 

PETRE – EMANOIL NEAGU  
 

 

                                   
                                                                                

    AVIZAT PENTRU LEGALITATE,                  

           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,                                                                                                   

                                                               

                  MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

Nr. 128 

BUZĂU, 23 IUNIE 2021 
 
 
 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

PREŞEDINTE 
 

 Nr. 9965/22.06.2021 

 

 
REFERAT 

 
 

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

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 
 

                 Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a înaintat 

solicitarea de modificare a numărului de personal, organigramei şi statului 

de funcţii aprobate, prin suplimentarea cu 10 posturi de medici la structura 

UPU – SMURD, cu respectarea prevederilor legale specifice privind 

organizarea şi funcţionarea unităţilor şi compartimentelor de primire a 

urgenţelor. 

            De asemenea, se solicită modificarea nivelului unor posturi vacante 

în vederea organizării procedurilor de recrutare, pe categorii de personal. 

            

    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. 9966/22.06.2021 

 
 

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 necesarului de personal în unele structuri 

funcţionale de specialitate, 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 PE TOTAL UNITATE SANITARĂ 
 

Numărul total de posturi se majorează de la 1611, aprobat 
până în prezent, la 1621, prin suplimentarea cu 10 posturi de medici la 

Secţia UPU – SMURD. 
 
 

II. MODIFICARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII 
 

 

     SECȚIA UPU-SMURD – Anexa nr. 3f 
 

     Se solicită majorarea numărului de posturi de medici de la 11 la 
21, pentru funcţionarea corespunzătoare a secţiei, potrivit reglementărilor  

aprobate de legislaţia în vigoare privind funcţionarea structurilor UPU. Astfel, 

numărul total de posturi se majorează de la 164, aprobat până în prezent, la 
174. 

 
Stat de funcții propus, detaliat pentru categoria “medici”: 

 
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 

total din 

care 

vacante 

0 1 2 3 4 5 

Total posturi 174 din care 21 medici, 82 cadre medii, 25 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori 

medicali, 1 administrator, 1 secretar, 1 programator ajutor, 2 asistenti sociali 

1 MEDIC PRIMAR SEF MEDICINA DE URGENȚĂ S 1 0 
 

MEDIC PRIMAR  MEDICINĂ DE URGENȚĂ S 1 1 

2 MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE URGENȚĂ S 11 9 

3 MEDIC REZIDENT AN III MEDICINA DE URGENȚĂ S 0 0 

4 MEDIC REZIDENT AN V MEDICINA DE URGENȚĂ S 1 0 



  MEDIC REZIDENT AN II MEDICINA DE URGENȚĂ S 1 0 

5 MEDIC PRIMAR  PEDIATRIE S 1 1 

6 MEDIC SPECIALIST  MEDICINA DE FAMILIE S 3 0 

7 MEDIC MED GENERALA MEDICINA GENERALA S 2 1 

  TOTAL  21 12 

       

           Numărul de cadre medii aprobat initial prin Hotărârea nr. 110/2019 

(76) a fost suplimentat cu 6 posturi pentru perioada de alertă, prin 

Hotărârea nr. 145/2020 şi, ulterior, prelungită valabilitatea prin Hotărârea 

nr. 7/2021 a Consiliului judeţean Buzău.  
 
 

III. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU RECRUTARE 

PERSONAL 

 
 

III.1. PERSONAL MEDIU SANITAR 

 
 

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ – Anexa 3a 

- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt.12 din 
statul de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL); 
 

- un post vacant de asistent medical debutant (PL) nr.crt.14 din 
statul de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL); 
 

STAȚIA DE DIALIZĂ – Anexa 3a 
- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt.28 din 

statul de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL); 
 

CABINET DIABET, NUTRITIE ȘI BOLI METABOLICE – Anexa 3a 

-  trei posturi vacante de asistent medical principal (PL) nr.crt.43 din 
statul de funcţii se modifică în posturi vacante de asistent medical 

(PL); 
 

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ– Anexa 3a 
- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt.50 din 

statul de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL); 
 

SECȚIA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE – Anexa 3a 

- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt.62 din 
statul de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL) ; 

 

SECȚIA CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ– 

Anexa 3a 

- un post vacant de asistent medical debutant (PL) nr.crt.85 din 
statul de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (S); 

 

SECȚIA ATI– Anexa 3a 

- două posturi vacante de asistent medical principal (PL) nr.crt.109 

din statul de funcţii se modifică in posturi vacante de asistent medical 
(PL); 

 

SECȚIA CARDIOLOGIE – Anexa 3a 

- trei posturi vacante de asistent medical principal (PL) nr.crt.123 din 

statul de funcţii se modifică in posturi vacante de asistent medical 

(PL); 
 

SECȚIA PEDIATRIE – Anexa 3a 



- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt.150 din 

statul de funcţii se modifică in post vacant de asistent medical (PL); 

 
 

Compartiment terapie acută 
- două posturi vacante de asistent medical principal (PL) nr.crt.157 

din statul de funcţii se modifică in posturi vacante de asistent medical 

(PL); 
 

SECȚIA BOLI INFECȚIOASE – Anexa 3a 
- un post vacant de asistent medical (PL) nr.crt.194 din statul de 

funcţii se modifică in post vacant de asistent medical principal (PL);  
 

SECȚIA NEONATOLOGIE – Anexa 3a 

- un post de asistent medical șef (PL) nr.crt.262 din statul de funcţii 

se modifică în post de asistent medical principal șef (S); 
- două posturi vacante de asistent medical principal (PL) nr.crt.263 din 

statul de funcţii se modifică in posturi vacante de asistent medical (PL); 

Compartiment terapie intensivă 

- un post de asistent medical principal (S) nr.crt.271 din statul de 
funcţii se modifică în post de asistent medical principal (PL);   

 

FARMACIE MATERNITATE – Anexa 3a 
- un post vacant de asistent farmacie principal (PL) nr.crt. 292 din 

statul de funcţii se modifică în asistent farmacie (PL); 
 

SEVICIUL ANATOMIE PATOLOGICA- – Anexa 3a 

 

Diminuarea* numărului de posturi de la Compartiment histopatologie + 

prosectura de la 5 la 4 prin redistribuirea unui post vacant de asistent 
medical principal (PL) nr.crt.328 din statul de funcţii la Morgă 

Necropsie. 
 

*Precizăm că postul de asistent medical principal (PL) nr.crt.328 din statul 

de funcţii va fi vacant cu data de 01.07.2021 prin pensionarea titularului. 
 
 

Majorarea numărului de posturi la Morgă – Necropsie de la 5 la 6 prin 

redistribuirea unui post vacant de asistent medical principal (PL) și 

modificarea acestuia în post vacant de autopsier debutant. 
Precizăm că, din numărul 6 posturi de la Morgă – Necropsie, 2 posturi de 

autopsier debutant sunt înființate pe perioada stării de alerta prin Hotărârea 

nr. 7/2021 a Consiliului judeţean Buzău. 
 

COMPARTIMENT ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ – Anexa 3a 

- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt.335 din 
statul de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL);  

 

ASISTENT SOCIAL UNITATE – Anexa 3a 

- un post vacant de asistent social specialist nr.crt. 350 din statul de 

funcţii se modifică în asistent social debutant; 
 

SERVICIUL STATISTICĂ MEDICALĂ ȘI INFORMATICĂ – Anexa 3a 

- un post vacant de statistician medical principal nr.crt. 354 din 
statul de funcţii se modifică în post vacant de statistician medical; 
 

- un post vacant de statistician medical debutant nr.crt. 356 din 

statul de funcţii se modifică în post vacant de statistician medical;   

AMBULATORIU INTEGRAT CU CABINETE DE SPECIALITATE 



CABINET NEUROLOGIE – Anexa 3c 

- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt. 13 din 

statul de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL); 
 

CABINET OBSTETRICA GINECOLOGIE – Anexa 3c 
- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt.9 din statul 

de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL)* 

*Postul de asistent medical principal (PL) nr.crt.9 din statul de funcţii va fi 
vacant după data de 26.07.2021, urmare a modificării locului muncii 

titularului postului. 
 

SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA - Anexa 3e 

- un post vacant de asistent medical debutant nr.crt. 5 din statul de 

funcţii se modifică în asistent medical (PL); 
 

- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt.8 din statul 
de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical(PL); 

 

CABINET BOLI INFECȚIOASE- Anexa 3d 
- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt. 19 din statul de 

funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL); 

SECȚIA UPU-SMURD – Anexa 3f 
- un post vacant de registrator medical principal (M) nr.crt.18 din 

statul de funcţii se modifică în post vacant de registrator medical 

debutant (M); 
 

III.2. CATEGORIA PERSONAL AUXILIAR 

 
 

STAȚIA DE DIALIZĂ– Anexa 3a 
- un post vacant de infirmieră debutantă nr. crt.32 din statul de funcţii 

se modifică în post vacant de infirmieră; 
 

SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE– Anexa 3a 

- un post vacant de infirmieră nr.crt. 65 din statul de funcţii se modifică 
în post vacant de infirmieră debutantă; 

 

SECȚIA ATI– Anexa 3a 

- două posturi vacante de infirmieră debutantă nr.crt. 112 din statul 

de funcţii se modifică în posturi vacante de infirmieră; 
 

SECȚIA ORL – Anexa 3a 

- un post vacant de infirmieră debutantă nr. crt.167 din statul de 

funcţii se modifică în post vacant de infirmieră; 
 

SALA DE NAȘTERI - SECȚIA OG I – Anexa 3a 

- un post vacant de infirmieră debutantă nr. crt.225 din statul de 

funcţii se modifică în post vacant de infirmieră; 
 

SECȚIA OG II – Anexa 3a 

- un post vacant de infirmieră debutantă nr. crt.238 din statul de 

funcţii se modifică în post vacant de infirmieră; 
 

SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ – Anexa 3a 

- un post vacant de infirmieră debutantă nr. crt.282 din statul de 

funcţii se modifică în post vacant de infirmieră; 
 

BLOC OPERATOR SPITAL – Anexa 3a 

- un post de infirmieră debutantă nr.crt. 309 din statul de funcţii se 
modifică în infirmieră; 



 
 

III.3. PERSONAL TESA  

 
 

SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE – Anexa 3a 

- un post vacant de contabil IA(M), nr.crt.376 din statul de funcţii se 

modifică în post vacant de economist I (S); 

 
 

III.4. ALTE CATEGORII DE PERSONAL ADMINISTRATIV SI DE 

DESERVIRE MUNCITORI CALIFICAȚI 

 
- un post vacant de muncitor IV (frigotehnist) nr.crt.418 din statul de 

funcţii se modifică în post vacant de muncitor calificat III (zugrav). 

 
    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 organigrama şi statul de funcţii ale 
 Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău  

 
        
 

          SECȚIA UPU-SMURD – Anexa nr.3f 
 

     Se majorează numărul total de posturi de la 164 la 174 prin 
majorarea numărului de posturi de medici de la 11 la 21 

 
Stat de funcții detaliat pentru categoria medici: 
 
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 

total din 

care 

vacante 

0 1 2 3 4 5 

Total posturi 174 din care 21 medici, 82 cadre medii, 25 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori 

medicali, 1 administrator, 1 secretar, 1 programator ajutor, 2 asistenti sociali 

1 MEDIC PRIMAR SEF MEDICINA DE URGENȚĂ S 1 0 
 

MEDIC PRIMAR  MEDICINĂ DE URGENȚĂ S 1 1 

2 MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE URGENȚĂ S 11 9 

3 MEDIC REZIDENT AN III MEDICINA DE URGENȚĂ S 0 0 

4 MEDIC REZIDENT AN V MEDICINA DE URGENȚĂ S 1 0 

  MEDIC REZIDENT AN II MEDICINA DE URGENȚĂ S 1 0 

5 MEDIC PRIMAR  PEDIATRIE S 1 1 

6 MEDIC SPECIALIST  MEDICINA DE FAMILIE S 3 0 

7 MEDIC MED GENERALA MEDICINA GENERALA S 2 1 

  TOTAL  21 12 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
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 pentru recrutare personal 

 

1. PERSONAL MEDIU SANITAR 
 

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ – Anexa 3a 

- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt.12 din 
statul de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL); 
 

- un post vacant de asistent medical debutant (PL) nr.crt.14 din 
statul de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL); 
 

STAȚIA DE DIALIZĂ – Anexa 3a 

- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt.28 din 

statul de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL); 
 

CABINET DIABET, NUTRITIE ȘI BOLI METABOLICE  – Anexa 3a 

-  trei posturi vacante de asistent medical principal (PL) nr.crt.43 din 

statul de funcţii se modifică în posturi vacante de asistent medical 

(PL); 
 

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ– Anexa 3a 

- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt.50 din 
statul de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL); 
 

SECȚIA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE – Anexa 3a 

- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt.62 din 
statul de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL) ; 

 

SECȚIA CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ– 

Anexa 3a 

- un post vacant de asistent medical debutant (PL) nr.crt.85 din 
statul de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (S); 

 

SECȚIA ATI– Anexa 3a 

- două posturi vacante de asistent medical principal (PL) nr.crt.109 

din statul de funcţii se modifică in posturi vacante de asistent medical 

(PL); 
 

SECȚIA CARDIOLOGIE – Anexa 3a 

- trei posturi vacante de asistent medical principal (PL) nr.crt.123 din 

statul de funcţii se modifică in posturi vacante de asistent medical 

(PL); 
 

SECȚIA PEDIATRIE – Anexa 3a 

- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt.150 din 
statul de funcţii se modifică in post vacant de asistent medical (PL); 
 

Compartiment terapie acută 



- două posturi vacante de asistent medical principal (PL) nr.crt.157 

din statul de funcţii se modifică in posturi vacante de asistent 

medical (PL); 
 

SECȚIA BOLI INFECȚIOASE – Anexa 3a 
- un post vacant de asistent medical (PL) nr.crt.194 din statul de 

funcţii se modifică in post vacant de asistent medical principal (PL);  
 

SECȚIA NEONATOLOGIE – Anexa 3a 

- un post de asistent medical șef (PL) nr.crt.262 din statul de funcţii 
se modifică în post de asistent medical principal șef (S); 

- două posturi vacante de asistent medical principal (PL) nr.crt.263 din 

statul de funcţii se modifică in posturi vacante de asistent medical (PL); 

Compartiment terapie intensivă 
- un post de asistent medical principal (S) nr.crt.271 din statul de 

funcţii se modifică în post de asistent medical principal (PL);   
 

FARMACIE MATERNITATE – Anexa 3a 

- un post vacant de asistent farmacie principal (PL) nr.crt. 292 din 

statul de funcţii se modifică în asistent farmacie (PL); 
 

SEVICIUL ANATOMIE PATOLOGICA – Anexa 3a 
 
Diminuarea* numărului de posturi de la Compartiment histopatologie + 

prosectura de la 5 la 4 prin redistribuirea unui post vacant de asistent 
medical principal (PL) nr.crt.328 din statul de funcţii la Morgă 

Necropsie. 
 

Redistribuirea postul de asistent medical principal (PL) nr.crt.328 din statul 

de funcţii se va realiza după data de 01.07.2021 când va deveni vacant prin 
pensionarea titularului.  

 
 

Majorarea numărului de posturi la Morgă – Necropsie de la 5 la 6 prin 

redistribuirea unui post vacant de asistent medical principal (PL) și 
modificarea acestuia în post vacant de autopsier debutant. 
 

COMPARTIMENT ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ – Anexa 3a 

- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt.335 din 

statul de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL);  
 

ASISTENT SOCIAL UNITATE – Anexa 3a 

- un post vacant de asistent social specialist nr.crt. 350 din statul de 

funcţii se modifică în asistent social debutant; 
 

SERVICIUL STATISTICĂ MEDICALĂ ȘI INFORMATICĂ – Anexa 3a 

- un post vacant de statistician medical principal nr.crt. 354 din 

statul de funcţii se modifică în post vacant de statistician medical; 
 

- un post vacant de statistician medical debutant nr.crt. 356 din 

statul de funcţii se modifică în post vacant de statistician medical;   

AMBULATORIU INTEGRAT CU CABINETE DE SPECIALITATE 

CABINET NEUROLOGIE – Anexa 3c 

- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt. 13 din 

statul de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL); 
CABINET OBSTETRICA GINECOLOGIE – Anexa 3c 

- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt.9 din statul 

de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL)* 



*Postul de asistent medical principal (PL) nr.crt.9 din statul de funcţii se va 

modifica după data de 26.07.2021, când se va modifica locul muncii pentru 

titularul postului. 
 
 

SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA - Anexa 3e 

- un post vacant de asistent medical debutant nr.crt. 5 din statul de 

funcţii se modifică în asistent medical (PL); 
 

- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt.8 din statul 
de funcţii se modifică în post vacant de asistent medical(PL); 

 

CABINET BOLI INFECȚIOASE- Anexa 3d 
- un post vacant de asistent medical principal (PL) nr.crt. 19 din statul de 

funcţii se modifică în post vacant de asistent medical (PL); 

SECȚIA UPU-SMURD – Anexa 3f 
- un post vacant de registrator medical principal (M) nr.crt.18 din 

statul de funcţii se modifică în post vacant de registrator medical 

debutant (M); 
 

2. CATEGORIA PERSONAL AUXILIAR 
 

STAȚIA DE DIALIZĂ– Anexa 3a 
- un post vacant de infirmieră debutantă nr. crt.32 din statul de funcţii 

se modifică în post vacant de infirmieră; 
 

SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE– Anexa 3a 

- un post vacant de infirmieră nr.crt. 65 din statul de funcţii se modifică 

în post vacant de infirmieră debutantă; 
 

SECȚIA ATI– Anexa 3a 
- două posturi vacante de infirmieră debutantă nr.crt. 112 din statul 

de funcţii se modifică în posturi vacante de infirmieră; 
 

SECȚIA ORL – Anexa 3a 

- un post vacant de infirmieră debutantă nr. crt.167 din statul de 
funcţii se modifică în post vacant de infirmieră; 

 

SALA DE NAȘTERI - SECȚIA OG I – Anexa 3a 

- un post vacant de infirmieră debutantă nr. crt.225 din statul de 
funcţii se modifică în post vacant de infirmieră; 

 

SECȚIA OG II – Anexa 3a 

- un post vacant de infirmieră debutantă nr. crt.238 din statul de 

funcţii se modifică în post vacant de infirmieră; 
 

SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ – Anexa 3a 

- un post vacant de infirmieră debutantă nr. crt.282 din statul de 
funcţii se modifică în post vacant de infirmieră; 

 

BLOC OPERATOR SPITAL – Anexa 3a 

- un post de infirmieră debutantă nr.crt. 309 din statul de funcţii se 

modifică în infirmieră; 
 

3. PERSONAL TESA  
 

SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE – Anexa 3a 

- un post vacant de contabil IA(M), nr.crt.376 din statul de funcţii se 
modifică în post vacant de economist I (S); 

 

4. ALTE CATEGORII DE PERSONAL ADMINISTRATIV SI DE 
DESERVIRE - MUNCITORI CALIFICAȚI 



- un post vacant de muncitor IV (frigotehnist) nr.crt.418 din statul de 
funcţii se modifică în post vacant de muncitor calificat III (zugrav). 


