
                                                                         PROIECT                                                         
R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU                                                                                        
                

                                                                             
                                          

HOTĂRÂRE 
 

pentru aprobarea unor modificări în numărul total de 
posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții  

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. 13133/19.08.2021;  

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

la nr. 13134/19.08.2021; 
- adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr. 18887/10.08.2021 și 

nr.19404/17.08.2021 înregistrate la Consiliul judeţean Buzău sub 
nr.12983/17.08.2021 și nr.13009/17.08.2021; 

- 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 art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 53/05.08.2021 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 
august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19; 

- prevederile Ordinului nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de 
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 
1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; 

- 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 urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
       

HOTĂRĂŞTE: 
            

   Art.1. Se aprobă modificarea numărului total de posturi, pe 

categorii de personal pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău conform 
anexei nr.1. 

 
   Art.2. Se aprobă modificarea organigramei Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Buzău conform anexei nr. 2. 
 

   Art.3. Se aprobă modificarea statului de funcții al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău conform anexei nr. 3.  

 
   Art.4. Se aprobă înființarea „Compartimentului angiografie și 

terapie endovasculară” cu număr de personal, structură de posturi si stat 
de functii prevazute in anexa 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.1, 2 
și 3a la Hotărârea nr. 110/2019 a Consiliului judeţean Buzău, cu modificările 

și completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1–4. 
 

    Art.7. Managerul interimar al 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 și publicarea 
acesteia pe site-ul autorității publice județene. 

 
 

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. 170 

 
BUZĂU, 16 AUGUST 2021 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

PREŞEDINTE 
 

 Nr. 13133/19.08.2021 
 

 
REFERAT 

 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor modificări 
în numărul total de posturi pe categorii, organigrama 

 și statul de funcții ale  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 
 

 
            În vederea asigurării condițiilor pentru desfășurarea eficientă a 

activității specifice pe unele secții, iniţierea unor proceduri de recrutare de 

personal, dar şi pentru promovarea personalului pe categorii, ca urmare a 

susţinerii examenelor de grad profesional, Managerul interimar al Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Buzău a înaintat solicitarea de aprobare a unor 

modificări în structura posturilor pe categorii, în organigrama și statul de 

funcții ale unității sanitare.  

                 De asemenea, se solicită înfiinţarea compartimentului de 

angiografie şi terapie endovasculară, prin suplimentarea cu 7 a numărului 

total de posturi, ca urmare a achiziţionării unui aparat cu dotările 

corespunzătoare, pentru intervenţii de specialitate. Aparatul menţionat a fost 

achiziţionat în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii publice de 

cercetare şi crearea de noi infrastructuri – Cercetare – Faza 2” desfăşurat de 

Academia de Ştiinţe Medicale. 

    Pentru asigurarea asistenţei medicale de specialitate şi 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 ȘI  

   MANAGEMENT UNITĂȚI SANITARE 
 

 Nr. 13134/19.08.2021 
 

 

RAPORT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor modificări 
în numărul total de posturi pe categorii, organigrama 

 și statul de funcții ale  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 

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

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

Judeţean de Urgenţă Buzău a înaintat solicitarea de modificare a structurii 
posturilor pe categorii, a organigramei și statului de funcții ale unității 

sanitare. De asemenea, se solicită aprobare penrtru suplimentarea 

numărului de posturi pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei structuri de 
specialitate, respectiv „compartimentul de angiografie şi terapie 

endovasculară”, fiind achiziţionată aparatutra necesară în cadrul unui proiect 
derulat de Academia de Ştiinţe Medicale.   

         Modificările propuse sunt : 
 

 I. MODIFICAREA NUMĂRULUI TOTAL DE PERSONAL PE CATEGORII 

Numărului total de posturi pe categorii de personal (Anexa nr.1 a HCJ 
110/2019, cu modificarile si completarile ulterioare) se modifică, după 

cum urmează: 

 

II. MODIFICAREA ORGANIGRAMEI  
Farmacie maternitate  – Anexa nr.3a 

Diminuarea numărului de posturi de la 5 la 4 prin transformarea unui post 

vacant de asistent farmacie (PL) nr.crt.292, în post de asistent farmacie 
principal (PL) si redistribuirea la Farmacie Spital, recrutare personal. 

Farmacie Spital – Anexa nr.3a 
Majorarea numărului de posturi de la 14 la 15 prin preluarea unui post 

vacant de asistent farmacie principal (PL) de la Farmacie maternitate, 
recrutare personal. 

Categorie Existent Propus 

Medici 194 195(propus prin adresa 

nr. 18887/10.08.2021) 
197 (propus prin 

adresa nr. 
19404/17.08.2021) 

Cadre medii 768 772 

Personal auxiliar sanitar 419 418(propus prin adresa 
nr. 18887/10.08.2021) 

419(propus prin adresa 
nr. 19404/17.08.2021) 



Spălătorie– Anexa nr.3a 
Diminuarea numarului de posturi de la 21 la 20 prin transformarea unui 

post vacant de spălătoreasă, (nr.crt. 425 din statul de funcţii) în medic 
specialist specialitatea nefrologie și redistribuirea acestuia la Compartiment 

Nefrologie, pentru recrutare personal. 
Compartiment Nefrologie– Anexa nr.3a 

Majorarea numărului de posturi de la 13 la 14 prin preluarea unui post 
vacant de medic specialist, specialitatea nefrologie înfiinţat prin 

transformarea unui post vacant de spălătoreasă, pentru recrutare 
personal. 

 

III. MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII 
 

1. MEDICI 

 
SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ– Anexa nr.3a 

- un post vacant de medic primar șef secție, specialitatea medicină 
internă, (nr. crt.5 din statul de funcţii) se modifică în post vacant de 

medic specialist, șef secție, specialitatea medicină internă, 
recrutare personal. 

- un post vacant de medic rezident anul II, specialitatea medicină 
internă, (nr.crt.8 din statul de funcţii) se modifică în post vacant de 

medic specialist, specialitatea medicină internă, pentru recrutare 
personal. 

COMPARTIMENT NEFROLOGIE– Anexa nr.3a 

- un post de medic specialist, specialitatea nefrologie, se modifică în 
post de medic specialist coordonator, specialitatea nefrologie, 

recrutare personal. 
 

2.  PERSONAL MEDIU SANITAR 
 

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ – Anexa 3a 
- un post de asistent medical principal șef (PL) (nr.crt.48 din statul 

de funcţii) se modifică în post de asistent medical principal șef (S), 
pentru promovare personal; 

SECȚIA UROLOGIE – Anexa 3a 
- un post de asistent medical principal șef (PL) (nr.crt.72 din statul 

de funcţii) se modifică în post de asistent medical principal șef (S), 
pentru promovare personal; 

SECȚIA CHIRURGIE PLASTICĂ, MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ – 

Anexa 3a 
- un post de asistent medical principal (PL) (nr.crt.82 din statul de 

funcţii) se modifică în post de asistent medical principal (S), 
promovare personal; 

SECȚIA ATI – Anexa 3a 
- un post de asistent medical principal (PL) (nr.crt.109 din statul de 

funcţii) se modifică în post de asistent medical principal (S), pentru  
promovare personal; 

SECȚIA CARDIOLOGIE – Anexa 3a 
- două posturi de asistent medical principal (PL) (nr.crt.129 din statul 

de funcţii) se modifică în două posturi de asistent medical principal 
(S), pentru promovare personal; 



SECȚIA NEUROLOGIE – Anexa 3a 
- un post de asistent medical principal șef (PL) (nr.crt.135 din statul 

de funcţii) se modifică în post de asistent medical principal șef (S), 
pentru promovare personal; 

SECȚIA PNEUMOLOGIE – Anexa 3a 
- un post de asistent medical principal șef (PL) (nr.crt.203 din statul 

de funcţii) se modifică în post de asistent medical principal șef (S), 
pentru promovare personal; 

- patru posturi de asistent medical principal (PL) (nr.crt.204 din 
statul de funcţii) se modifică în patru posturi de asistent medical 

principal (S), pentru promovare personal; 
SECȚIA OG I – Anexa 3a 

- un post de asistent medical (PL) (nr.crt.217 din statul de funcţii) se 

modifică în post de asistent medical (S), pentru promovare personal; 
SECȚIA NEONATOLOGIE – Anexa 3a 

- un post de asistent medical principal (PL) (nr.crt.263 din statul de 
funcţii) se modifică în post de asistent medical principal (S), pentru 

promovare personal; 
STERILIZARE SPITAL – Anexa 3a 

- un post de asistent medical principal șef (PL) (nr.crt.300 din statul 
de funcţii) se modifică în post de asistent medical principal șef (S), 

pentru promovare personal; 
SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECȚIILOR 

ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE – Anexa 3a 
- un post de asistent medical principal (PL) (nr.crt.341 din statul de 

funcţii) se modifică în post de asistent medical principal (S), pentru 
promovare personal. 

 

3. PERSONAL TESA 
 

SERVICIUL ADMINISTRATIV– Anexa nr.3a 
- un post de referent de specialitate, debutant (S) (nr.crt.385 din 

statul de funcţii) se modifică în post de referent de specialitate 
gradul profesional III (S), pentru promovare personal. 

SERVICIUL APROVIZIONARE-TRANSPORT – Anexa nr.3a 
- un post de referent de specialitate, gradul profesional III (S) 

(nr.crt.379 din statul de funcţii) se modifică în post de referent de 
specialitate, gradul profesional II (S), pentru promovare personal. 

COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI SITUAȚII 
DE URGENȚĂ 

- un post de referent, treapta IA (M), nr.crt.373 se modifică în post 
de economist, debutant (S), pentru promovare personal. 

 

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

inițiată. 
 

ŞEF SERVICIU, 
 

FLORICA RĂDULESCU 
 

 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU                                                                        

                                                                          ANEXA NR. 1 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____ 

                                                       din_________________________ 

 
 

 
 

MODIFICAREA NUMĂRULUI TOTAL DE POSTURI  

PE UNELE CATEGORII DE PERSONAL LA  

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU  

 
 

Numărul total de posturi de majorează de la 1621 la 1628 prin 
înfiinţarea „COMPARTIMENTULUI ANGIOGRAFIE ȘI TERAPIE 

ENDOVASCULARĂ” 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Categorie Existent Aprobat 

Medici 194 197 

Cadre medii 768 772 

Personal auxiliar 
sanitar 

419 419 (prin modificările 
aprobate se menţine 

numărul de posturi 

pentru această 
categorie) 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU                                                                             

ANEXA NR. 2 

 
                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____ 

                                                       din_________________________ 

 
 

LISTA 
 

modificărilor în organigrama  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău  

 

 

 
MODIFICAREA ORGANIGRAMEI  

 
Farmacie maternitate  – Anexa nr.3a 

Diminuarea numărului de posturi de la 5 la 4 prin redistribuirea unui post la 
Farmacie Spital. (Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.) 

 
Farmacie Spital – Anexa nr.3a 

Majorarea numărului de posturi de la 14 la 15 prin preluarea unui post de la 
Farmacie maternitate. (Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.) 

 
Spălătorie– Anexa nr.3a 

Diminuarea numarului de posturi de la 21 la 20 prin redistribuirea unui post  

la Compartiment Nefrologie. (Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.) 
 

Compartiment Nefrologie– Anexa nr.3a 
Majorarea numărului de posturi de la 13 la 14 prin preluarea unui post de la 

Spălătorie. (Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU                                                                

                                                                          ANEXA NR. 3 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____ 

                                                       din_________________________ 

 

 
LISTA 

 
modificărilor în statul de funcţii al  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău  
 

MODIFICARE NIVEL POSTURI 
 

1. MEDICI 
 

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ– Anexa nr.3a 
- un post vacant de medic primar șef secție, specialitatea medicină 

internă, (nr. crt.5 din statul de funcţii) se modifică în post vacant de 

medic specialist șef secție, specialitatea medicină internă, pentru 
recrutare personal. 
 

- un post vacant de medic rezident anul II, specialitatea medicină 

internă, (nr.crt.8 din statul de funcţii) se modifică în post vacant de 
medic specialist, specialitatea medicină internă, pentru recrutare 

personal. 
 

COMPARTIMENT NEFROLOGIE– Anexa nr.3a 
- un post de medic specialist, specialitatea nefrologie, se modifică în 

post de medic specialist coordonator, specialitatea nefrologie, 
pentru recrutare personal. 

 
2.  PERSONAL MEDIU SANITAR 

 
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ – Anexa 3a 

- un post de asistent medical principal șef (PL) (nr.crt.48 din statul 

de funcţii) se modifică în post de asistent medical principal șef (S), 
pentru promovare personal; 

 

SECȚIA UROLOGIE – Anexa 3a 

- un post de asistent medical principal șef (PL) (nr.crt.72 din statul 
de funcţii) se modifică în post de asistent medical principal șef (S), 

pentru promovare personal; 
 

SECȚIA CHIRURGIE PLASTICĂ, MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ – 
Anexa 3a 

- un post de asistent medical principal (PL) (nr.crt.82 din statul de 
funcţii) se modifică în post de asistent medical principal (S), pentru 

promovare personal; 
 

SECȚIA ATI – Anexa 3a 
- un post de asistent medical principal (PL) (nr.crt.109 din statul de 

funcţii) se modifică în post de asistent medical principal (S), pentru 

promovare personal; 



 
SECȚIA CARDIOLOGIE – Anexa 3a 

- două posturi de asistent medical principal (PL) (nr.crt.129 din statul 
de funcţii) se modifică în două posturi de asistent medical principal 

(S), pentru promovare personal; 
 

SECȚIA NEUROLOGIE – Anexa 3a 
- un post de asistent medical principal șef (PL) (nr.crt.135 din statul 

de funcţii) se modifică în post de asistent medical principal șef (S), 
pentru promovare personal; 

 

SECȚIA PNEUMOLOGIE – Anexa 3a 

- un post de asistent medical principal șef (PL) (nr.crt.203 din statul 
de funcţii) se modifică în post de asistent medical principal șef (S), 

pentru promovare personal; 
 

- patru posturi de asistent medical principal (PL) (nr.crt.204 din 

statul de funcţii) se modifică în patru posturi de asistent medical 
principal (S), pentru promovare personal; 

 

SECȚIA OG I – Anexa 3a 

- un post de asistent medical (PL) (nr.crt.217 din statul de funcţii) se 
modifică în post de asistent medical (S), pentru promovare personal; 

 

SECȚIA NEONATOLOGIE – Anexa 3a 

- un post de asistent medical principal (PL) (nr.crt.263 din statul de 
funcţii) se modifică în post de asistent medical principal (S), pentru 

promovare personal; 
 

STERILIZARE SPITAL – Anexa 3a 
- un post de asistent medical principal șef (PL) (nr.crt.300 din statul 

de funcţii) se modifică în post de asistent medical principal șef (S), 

pentru promovare personal; 
 

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECȚIILOR 
ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE – Anexa 3a 

- un post de asistent medical principal (PL) (nr.crt.341 din statul de 
funcţii) se modifică în post de asistent medical principal (S), pentru 

promovare personal; 
 

3. PERSONAL TESA 
 

SERVICIUL ADMINISTRATIV– Anexa nr.3a 
- un post de referent de specialitate, debutant (S) (nr.crt.385 din 

statul de funcţii) se modifică în post de referent de specialitate, 
gradul profesional III (S), pentru promovare personal; 

 

SERVICIUL APROVIZIONARE-TRANSPORT – Anexa nr.3a 

- un post de referent de specialitate, gradul profesional III(S) 

(nr.crt.379 din statul de funcţii) se modifică în post de referent de 
specialitate, gradul profesional II (S), pentru promovare personal; 

 

COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI SITUAȚII 

DE URGENȚĂ 
- un post de referent, treapta IA (M), (nr.crt.373 din statul de funcţii) 

se modifică în post de economist, debutant (S), pentru promovare 
personal. 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU         
 
                                                        

                                                                          ANEXA NR. 4 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____ 

                                                       din_________________________ 

 
 

ÎNFIINȚAREA „COMPARTIMENTULUI ANGIOGRAFIE ȘI  
 

TERAPIE ENDOVASCULARĂ” 

 
 

 
I. MODIFICAREA ORGANIGRAMEI 

Se înfiinţează o nouă structură cu un număr total de 7 posturi; 
 

 
II. STATUL DE FUNCŢII CORESPUNZĂTOR STRUCURII ÎNFIINŢATE 

 

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 7 din care: 2 medici, 4 cadre medii, 1 îngrijitoare 

 

 Medic primar Cardiologie S 1 1 

 Medic specialist Cardiologie S 1 1 

 Asistent medical principal  Medicina 

generala 

PL 4 4 

 Ingrijitoare  G 1 1 

 TOTAL   7 7 

 
 


