
                                                                                                                                
ROMÂNIA 

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. 9828/2022;  
- raportul Serviciului resurse umane şi management unităţi sanitare, 

înregistrat la nr. 9829/2022; 

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

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr.13824/2022, nr. 
13825/2022 şi nr. 14071/2022 înregistrate la Consiliul judeţean Buzău 

sub nr.9827/2022, nr. 9826/2022 şi nr. 9993/2022; 
- prevederile proiectului „Creşterea capacităţii de gestionare a crizei 

sanitare prin investiţii necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie 
la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID 19 în 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău”, prin Programul Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătăţii 

populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul 
Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-

19; 

- prevederile Hotărârii nr. 112/2022 a Consiliului judeţean Buzău privind 
aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei şi 

statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău; 

- prevederile Ordinul nr. 1301/2007 al Ministrului sănătăţii pentru 

aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize 

medicale, cu modificările şi completările 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, 

 



     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. (1) Se aprobă înființarea structurii „Laborator de analize 
medicale și detecție moleculară ” cu un număr de 5 posturi în cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. 
 

            (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se aprobă modificarea 

numărului total de posturi şi pe categorii de personal şi completarea  
organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Buzău conform anexei nr.1. 
 

   Art.2. Se aprobă unele modificări în statului de funcţii ale Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău conform anexei nr.2. 

  
   Art.3. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

   Art.4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexele nr.1, 2, 

3a și 3f la Hotărârea nr. 112/2022 a Consiliului judeţean Buzău, se 
completează şi se modifică potrivit prevederilor art. 1–3. 

 

   Art.5. Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

   Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura transmiterea 
prezentei hotărâri Instituției Prefectului – Județul Buzău și Spitalului 

Județean de Urgență Buzău, precum și publicarea acesteia pe site-ul 
autorității publice județene. 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU  
 
                                                                                                                

            CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

Nr. 155 
BUZĂU, 23 IUNIE 2022 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”, - abţineri. 

 

(Domnii consilieri județeni  Zoican Adrian și Barbu Valentin nu participă la 
vot fiind sub incidenţa art.  228 alin. (1) lit. „e” și respectiv lit. „a” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ). 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

             PREŞEDINTE 
 

        Nr. 9828/15.06.2022 

 
 

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 segmente de activitate, precum şi respectarea 
cerinţelor stabilite în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii de gestionare a 

crizei sanitare prin investiţii necesare pentru consolidarea capacităţii de 
reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID 

19 în Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău”, prin Programul Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătăţii 

populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 
9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, 

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a înaintat solicitarea de 

aprobare a unor modificări în numărul de personal pe categorii, organigrama 
şi statul de funcții ale unității sanitare. Astfel, se solicită înfiinţarea structurii 

„Laborator de analize medicale și detecție moleculară” care cuprinde 
personal calificat în conformitate cu standardele actuale și care stabileşte 

diagnostice de certitudine operative, cu impact important asupra sănătăţii 
publice.  

           De asemenea, se solicită modificarea nivelului unor posturi 

vacante din statul de funcţii aprobat, pentru recrutare de personal. 
 

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

  

 

 

PREŞEDINTE, 
 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 



 

  CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
     SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI  
   MANAGEMENT UNITĂȚI SANITARE 

 

 Nr. 9829/15.06.2022 

 
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 

 
 

        Pentru respectarea cerinţelor stabilite în cadrul proiectului „Creşterea 
capacităţii de gestionare a crizei sanitare prin investiţii necesare pentru 

consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de 
răspândirea virusului COVID 19 în Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău”, prin 

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 - 
Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 

Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19, Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău solicită aprobare 

pentru pentru înfiinţarea unei structuri: „Laborator de analize medicale 
și detecție moleculară”, motivat de necesitatea stabilirii operative de 

diagnostic cu impact important asupra sănătăţii publice.  
          De asemenea, se solicită modificări ale unor posturi vacante din statul 

de funcţii   
 

          Modificările propuse sunt în numărul total de personal şi pe categorii, 

în organigrama şi statul de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului 
judeţean Buzău nr. 112/2022, după cum urmează: 

 
I. Modificarea numărului total de posturi pe categorii de 

personal      
 

I.A. Majorarea numărului total de posturi aprobat la nivel de 

unitate sanitară de la 1677 la 1682. 
 

I.B. Modificarea numărului total de posturi pe categorii de 

personal  
 

 
Categorie Existent Propus 

Medici 201 202 

Cadre medii 794 796 

Personal de alta specialitate 
(studii superioare) 

21 23 

 
 



 

II. Modificare organigramă prin: 
 

Înființarea structurii „Laborator de analize medicale și detecție 
moleculară” cu 5 posturi. 

 
III. Modificare stat de funcții prin: 

 

III.1. completarea statului de funcţii corespunzător structurii 
„Laborator de analize medicale și detecție moleculară” (Anexa nr.3a 

din statul de funcţii)  
 

 

    

NR. 

CRT. 

FUNCŢIA, GRADUL SAU 

TREAPTA PROFESIONALĂ 

CONFORM LEGII - CADRU 

NR. 153/2017 PRIVIND 

SALARIZAREA 

PERSONALULUI PLĂTIT 

DIN FONDURI PUBLICE, 

cu modificările şi 

completările ulterioare 

SPECIALITATEA 
NIVEL 

STUDII 

NUMAR POSTURI 

TOTAL  

DIN 

CARE:    

VACANTE 

0 1 2 3 4 5 

Total posturi 5 din care: 1 medic, 1 biolog, 1 biochimist, 2 cadre medii 

 Medic primar Medicina de laborator S 1 1 

 Asistent medical principal  Laborator PL 1 1 

 Asistent medical debutant Medicina generala PL 1 1 

 Biochimist  S 1 1 

 Biolog  S 1 1 

 TOTAL   5 5 
 

 
III.2. Modificarea statului de funcții (Anexele nr.3a şi nr. 3f din statul de 

funcţii): 
 

 

SECȚII SPITAL 
 

Posturi de MEDICI 
 

SECȚIA NEONATOLOGIE – Anexa 3a 
- un post vacant de medic rezident anul IV (S), specialitatea 

neonatologie, nr. crt. 256, se modifica in post vacant de medic 

specialist, specialitatea neonatologie, recrutare personal; 
 

SECȚIA ATI– Anexa 3a 

- un post vacant de medic specialist (S), specialitatea anestezie si 
terapie intensiva, nr. crt. 101, se modifica in post vacant de 

medic rezident anul V (S), specialitatea anestezie si terapie 

intensiva, recrutare personal; 
SERVICIUL STATISTICĂ MEDICALĂ ŞI INFORMATICĂ – Anexa 3a 
 

- un post vacant de statistician medical principal (M), nr. crt. 347, 

se modifica in post vacant de statistician medical debutant (M), 
recrutare personal; 

 
 



TESA – UPU SMURD 
 

UPU SMURD – Anexa 3f 
- un post vacant de analist programator debutant (S), nr. crt. 17 se 

modifică în post vacant de analist programator debutant (M), 

recrutare 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. 155 

                                                       din 23 iunie 2022 

 
INFIINŢAREA structurii „Laborator de analize medicale și detecție 
moleculară” cu 5 posturi şi modificarea numărului total de posturi 

şi pe categorii de personal şi completarea  organigramei şi 

statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. 
 

I. Modificarea numărului total de posturi pe categorii de 
personal      

 

I.A. Majorarea numărului total de posturi aprobat la nivel de 

unitate sanitară de la 1677 la 1682. 
 

I.B. Modificarea numărului total de posturi pe categorii de 

personal  
 

Categorie Existent Aprobat 

Medici 201 202 

Cadre medii 794 796 

Personal de alta specialitate 
(studii superioare) 

21 23 

 

II. Modificare organigramă prin: 
 

Înființarea structurii „Laborator de analize medicale și detecție 
moleculară” cu 5 posturi. 
 

III. Modificare stat de funcții prin: 
 

III.1. completarea statului de funcţii corespunzător structurii 

„Laborator de analize medicale și detecție moleculară” (Anexa nr.3a 
din statul de funcţii)  
 

 

    

NR. 

CRT. 

FUNCŢIA, GRADUL SAU 

TREAPTA PROFESIONALĂ 

CONFORM LEGII - CADRU 

NR. 153/2017 PRIVIND 

SALARIZAREA 

PERSONALULUI PLĂTIT 

DIN FONDURI PUBLICE, 

cu modificările şi 

completările ulterioare 

SPECIALITATEA 
NIVEL 

STUDII 

NUMAR POSTURI 

TOTAL  

DIN 

CARE:    

VACANTE 

0 1 2 3 4 5 

Total posturi 5 din care: 1 medic, 1 biolog, 1 biochimist, 2 cadre medii 

 Medic primar Medicina de laborator S 1 1 

 Asistent medical principal  Laborator PL 1 1 

 Asistent medical debutant Medicina generala PL 1 1 

 Biochimist  S 1 1 

 Biolog  S 1 1 

 TOTAL   5 5 

 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU         
                                                        

                                                                          ANEXA NR. 2 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 155 

                                                       din 23 iunie 2022 

 

 
 

LISTA 
 

modificărilor în statul de funcţii al  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău  

 

 
Modificarea statului de funcții  

 
Anexele nr.3a şi nr. 3f din statul de funcţii pentru recrutare de personal 

 

 

SECȚII SPITAL 
 

Posturi de MEDICI 
 

SECȚIA NEONATOLOGIE – Anexa 3a 

- un post vacant de medic rezident anul IV (S), specialitatea 
neonatologie, nr. crt. 256, se modifica in post vacant de medic 

specialist, specialitatea neonatologie; 
 

SECȚIA ATI– Anexa 3a 

- un post vacant de medic specialist (S), specialitatea anestezie si 
terapie intensiva, nr. crt. 101, se modifica in post vacant de 

medic rezident anul V (S), specialitatea anestezie si terapie 

intensiva; 
 

SERVICIUL STATISTICĂ MEDICALĂ ŞI INFORMATICĂ – Anexa 3a 

- un post vacant de statistician medical principal (M), nr. crt. 347, 
se modifica in post vacant de statistician medical debutant (M); 

 

TESA – UPU SMURD 
 

UPU SMURD – Anexa 3f 
- un post vacant de analist programator debutant (S), nr. crt. 17 se 

modifică în post vacant de analist programator debutant (M). 


