
                                                                         PROIECT                                                         
R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU                                                                                        
                                                                                            

                                          

HOTĂRÂRE 
 

pentru aprobarea unor modificări în numărul total de 
posturi pe categorii de personal 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. 1224/18.01.2023; 
- raportul Serviciului resurse umane şi management unităţi sanitare, 

înregistrat la nr. 1225/18.01.2023; 
- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr. 1149/13.01.2023 

înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub nr. 892/13.01.2023; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 

- 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, 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 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 după cum urmează: 

- numărul total de medici se majorează cu 1 de la 203 la 204; 
- numărul total de personal auxiliar sanitar se diminuează cu 1 de la 

458 la 457. 
   



         Art.2. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 

   Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexele nr.1,  
3a, 3d și 3f la Hotărârea nr. 112/2022 a Consiliului judeţean Buzău, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 
1–2. 

 
          Art.4. Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

   Art.5. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura transmiterea 

prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău şi Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău, 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. 26 

 
BUZĂU, 19 IANUARIE 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

PREŞEDINTE 
 
 Nr. 1224/18.01.2023 

 
REFERAT 

 
 

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

 şi statul de funcții ale  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 

 
 

           În vederea asigurării condițiilor pentru desfășurarea eficientă a 

activității specifice pe unele secții/structuri, conform referatelor prezentate 

de coordonatorii acestora, dar şi pentru promovarea personalului ca urmare 

a susţinerii examenelor de specialitate, Managerul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Buzău a înaintat solicitarea de aprobare a unor modificări în 

numărul total de posturi pe categorii de personal şi statul de funcții ale 

unității sanitare. 

 

            În considerarea celor prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre 

alăturat, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 

  

  

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
   SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI  

   MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE 
 

 Nr. 1225/18.01.2023 
 

 

RAPORT  
 

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

 și statul de funcții  
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 

 
 

        În vederea asigurării condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii în cadrul 

unităţii sanitare în condiţii de eficienţă şi profesionalism, pentru avansarea în 
carieră a personalului, ca urmare a susţinerii şi promovării examenelor de 

rezidențiat, Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a înaintat 

solicitarea de aprobare a unor modificări în numărul total de posturi pe 
categorii de personal și statul de funcţii ale unităţii sanitare, după cum 

urmează : 
 

I. NUMĂRUL TOTAL DE POSTURI PE CATEGORII DE PERSONAL 
 

 

 
II. MODIFICĂRI ÎN STATUL DE FUNCŢII  

 
II.1.  STAT DE FUNCTII CONFORM MODIFICĂRILOR ÎN NUMĂRUL   

         TOTAL DE POSTURI PE CATEGORII DE PERSONAL   
 

SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICĂ  
   

NR. 
CRT. 

FUNCTIA , GRADUL SAU TREAPTA 
PROFESIONALA 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 

SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICĂ    18/2/16  - Total posturi: 18 din care: 4 medici, 1 biolog, 9 
cadre medii, 2 autopsieri, 2 îngrijitoare 

313 MEDIC PRIMAR ŞEF GRADUL II Anatomie patologică S 1 0 

314 MEDIC PRIMAR  Anatomie patologică S 2 0 

  MEDIC REZIDENT AN V Anatomie patologică S 1 1 

  Subtotal     4 1 

Categorie Existent Propus 

Medici 203 204 

Personal auxiliar sanitar 458 457 



  MORGA - NECROPSIE 5 POSTURI          

315 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL Medicină generală PL 2 0 

316 AUTOPSIER   M 1 0 

317 AUTOPSIER DEBUTANT   M 1 1 

318 ÎNGRIJITOARE   G 1 0 

  Subtotal     5 1 

  COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE + PROSECTURA - 5 
POSTURI 

      

319 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL 
COORDONATOR 

Laborator PL 1 0 

320 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL Laborator PL 2 0 

321 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL  Laborator S 1 0 

322 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL  Laborator S 1 0 

  Subtotal     5 0 

 COMPARTIMENT CITOLOGIE         

323 BIOLOG PRINCIPAL Citologie S 1 0 

324 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL  Laborator PL. 2 0 

  Subtotal     3 0 

 INGRIJITOARE          

325 ÎNGRIJITOARE   G 1 0 

  Subtotal     1 0 

  TOTAL     18 2 

 

    II.2. MODIFICARI PRIVIND UNELE POSTURI VACANTE PENTRU 
RECRUTARE PERSONAL 

 
SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICĂ 

 -  un post vacant de autopsier debutant se modifică în post vacant de 
medic rezident an V, specialitatea anatomie patologică (nr. crt. 317 din 

statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 

 

LABORATOR ANALIZE MEDICALE ȘI DETECȚIE MOLCULARĂ 
- un post de biochimist se modifică în post de biochimist debutant (nr. 

crt. 429 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
II.2. MODIFICARE NIVEL POSTURI PROMOVARE PERSONAL 

 
 CATEGORIA MEDICI   
 

 
SECTIA MEDICINA INTERNA  

- un post de medic rezident anul II specialitatea medicină internă, se 
modifică în post de medic rezident anul III, specialitatea medicină 

internă (nr. crt. 8 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE 

- un post de medic rezident anul V specialitatea gastroenterologie, se 
modifică în post de medic specialist, specialitatea gastroenterologie 



(Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu 
modificările şi completările ulterioare); 

SECTIA A.T.I. 
- un post de medic rezident anul V, specialitatea anestezie și terapie 

intensivă, se modifică în post de medic specialist, specialitatea 
anestezie și terapie intensive (Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 
 

- un post de medic rezident anul III, specialitatea anestezie și terapie 
intensivă, se modifică în post de medic rezident anul IV, specialitatea 

anestezie și terapie intensive (nr. crt. 102 din statul de funcţii – Anexa 3a 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi 

completările ulterioare); 

 
SECTIA CARDIOLOGIE  

- un post de medic rezident anul III, specialitatea cardiologie, se 
modifică în post de medic rezident anul IV, specialitatea cardiologie 

(nr. crt. 121 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
SECȚIA PEDIATRIE – anexa 3a 

- un post de medic rezident anul IV, specialitatea pediatrie, se modifică 
în post de medic rezident anul V, specialitatea pediatrie(nr. crt. 152 din 

statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
- un post de medic rezident anul III, specialitatea pediatrie, se modifică 

în post de medic rezident anul IV, specialitatea pediatrie (nr. crt. 158 

din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
COMPARTIMENT A.T.I.-OG  

- un post de medic rezident anul III,  specialitatea anestezie și terapie 
intensivă, se modifică în post de medic rezident anul IV, specialitatea 

anestezie și terapie intensivă (nr. crt. 245 din statul de funcţii – Anexa 3a 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi 

completările ulterioare); 
 

SECȚIA NEONATOLOGIE  
- un post de medic rezident anul III, specialitatea neonatologie, se 

modifică în post de medic rezident anul IV, specialitatea neonatologie 
(nr. crt. 255 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ 

- un post de medic rezident anul IV, specialitatea oncologie medicală, se 
modifică în post de medic rezident anul V, specialitatea oncologie 

medical (nr. crt. 269 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările 

ulterioare); 
 



DISPENSAR TBC 
- un post de medic rezident anul IV se modifică în post de medic 

rezident anul V, specialitatea pneumologie (Anexa 3d la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările 

ulterioare); 
 

UPU SMURD 
- două posturi de medic rezident anul I, specialitatea medicină de 

urgență, se modifică în post de medic rezident anul II, specialitatea 
medicină de urgență (nr. crt. 7 din statul de funcţii – Anexa 3f la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

 

- un post de medic rezident anul III, specialitatea medicină de urgență, 
se modifică în post de medic rezident anul IV, specialitatea medicină 

de urgență (nr. crt. 9 din statul de funcţii – Anexa 3f la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările 

ulterioare). 
 

   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   

                                                                           

ANEXĂ  

 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____ 

                                                       din_________________________ 

 
 

Modificări în statul de funcții al  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 
I. MODIFICARI POSTURI PENTRU RECRUTARE PERSONAL 

    I.1. 

SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICĂ 

 -  un post vacant de autopsier debutant (nr. crt. 317 din statul de funcţii 
– Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu 

modificările şi completările ulterioare) se modifică în post vacant de 
medic rezident an V, specialitatea anatomie patologică; 

  
LABORATOR ANALIZE MEDICALE ȘI DETECȚIE MOLCULARĂ 

- un post de biochimist se modifică în post de biochimist debutant (nr. 
crt. 429 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 
 

    I.2. STAT FUNCŢII PENTRU SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICĂ  
   

NR. 
CRT. 

FUNCTIA , GRADUL SAU TREAPTA 
PROFESIONALA 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 

SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICĂ    18/2/16  - Total posturi: 18 din care: 4 medici, 1 biolog, 9 
cadre medii, 2 autopsieri, 2 îngrijitoare 

313 MEDIC PRIMAR ŞEF GRADUL II Anatomie patologică S 1 0 

314 MEDIC PRIMAR  Anatomie patologică S 2 0 

  MEDIC REZIDENT AN V Anatomie patologică S 1 1 

  Subtotal     4 1 

  MORGA - NECROPSIE 5 POSTURI          

315 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL Medicină generală PL 2 0 

316 AUTOPSIER   M 1 0 

317 AUTOPSIER DEBUTANT   M 1 1 

318 ÎNGRIJITOARE   G 1 0 

  Subtotal     5 1 

  COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE + PROSECTURA - 5 
POSTURI 

      

319 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL 
COORDONATOR 

Laborator PL 1 0 



320 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL Laborator PL 2 0 

321 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL  Laborator S 1 0 

322 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL  Laborator S 1 0 

  Subtotal     5 0 

 COMPARTIMENT CITOLOGIE         

323 BIOLOG PRINCIPAL Citologie S 1 0 

324 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL  Laborator PL. 2 0 

  Subtotal     3 0 

 INGRIJITOARE          

325 ÎNGRIJITOARE   G 1 0 

  Subtotal     1 0 

  TOTAL     18 2 

 
II. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL 

 
 CATEGORIA MEDICI   
 

 
SECTIA MEDICINA INTERNA  

- un post de medic rezident anul II specialitatea medicină internă, se 
modifică în post de medic rezident anul III, specialitatea medicină 

internă (nr. crt. 8 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE 

- un post de medic rezident anul V specialitatea gastroenterologie, se 
modifică în post de medic specialist, specialitatea gastroenterologie 

(Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu 

modificările şi completările ulterioare prin Hotărârea Consiliului judeţean 
Buzău nr. 251/2022); 

 
SECTIA ATI 

- un post de medic rezident anul V, specialitatea anestezie și terapie 
intensivă, se modifică în post de medic specialist, specialitatea 

anestezie și terapie intensivă (Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare prin 

Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 155/2022); 
 

- un post de medic rezident anul III, specialitatea anestezie și terapie 
intensivă, se modifică în post de medic rezident anul IV, specialitatea 

anestezie și terapie intensive (nr. crt. 102 din statul de funcţii – Anexa 3a 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi 

completările ulterioare); 

 
SECTIA CARDIOLOGIE  

- un post de medic rezident anul III, specialitatea cardiologie, se 
modifică în post de medic rezident anul IV, specialitatea cardiologie 

(nr. crt. 121 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
 



SECȚIA PEDIATRIE – anexa 3a 
- un post de medic rezident anul IV, specialitatea pediatrie, se modifică 

în post de medic rezident anul V, specialitatea pediatrie(nr. crt. 152 din 
statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 
 

- un post de medic rezident anul III, specialitatea pediatrie, se modifică 
în post de medic rezident anul IV, specialitatea pediatrie (nr. crt. 158 

din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
COMPARTIMENT A.T.I.-OG  

- un post de medic rezident anul III,  specialitatea anestezie și terapie 

intensivă, se modifică în post de medic rezident anul IV, specialitatea 
anestezie și terapie intensivă (nr. crt. 245 din statul de funcţii – Anexa 3a 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

 
SECȚIA NEONATOLOGIE  

- un post de medic rezident anul III, specialitatea neonatologie, se 
modifică în post de medic rezident anul IV, specialitatea neonatologie 

(nr. crt. 255 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ 

- un post de medic rezident anul IV, specialitatea oncologie medicală, se 
modifică în post de medic rezident anul V, specialitatea oncologie 

medical (nr. crt. 269 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările 
ulterioare); 

 
DISPENSAR TBC 

- un post de medic rezident anul IV se modifică în post de medic 
rezident anul V, specialitatea pneumologie (Anexa 3d la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările 
ulterioare); 

 
UPU SMURD 

- două posturi de medic rezident anul I, specialitatea medicină de 
urgență, se modifică în post de medic rezident anul II, specialitatea 

medicină de urgență (nr. crt. 7 din statul de funcţii – Anexa 3f la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi 

completările ulterioare); 

 
- un post de medic rezident anul III, specialitatea medicină de urgență, 

se modifică în post de medic rezident anul IV, specialitatea medicină 
de urgență (nr. crt. 9 din statul de funcţii – Anexa 3f la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările 
ulterioare). 

 


