ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea unor modificări în organigrama,
statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi
funcţionare 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. 12237/28.08.2020;
raportul de specialitate al Serviciului resurse umane şi management unităţi
sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău,
înregistrat la nr. 12238/28.08.2020;
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;
adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr. 17129/14.08.2020
înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub nr. 11700/17.08.2020;
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 Hotărârii nr. 131/2017 a Consiliului judeţean Buzău privind
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Buzău;
prevederile Ordinului nr. 1312/250/2020 comun al Ministrului sănătăţii şi al
Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii
serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de
ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al
calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
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. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor
autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151
alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c”, şi
art. 182 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău la capitolul
E, pct. 4 – Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale, 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. 2, 3a
şi 3f la Hotărârea nr. 110/2019 a Consiliului judeţean Buzău, cu modificările şi
completările ulterioare şi capitolul E, pct. 4 la Hotărârea nr. 131/2017, se
modifică potrivit prevederilor art. 1 şi 2.
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 structurilor, autorităţilor şi instituţiilor interesate, precum şi
publicarea acesteia pe site-ul autorităţii publice judeţene.

PREŞEDINTE,
PETRE–EMANOIL NEAGU
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ
Nr. 176
BUZĂU, 17 SEPTEMBRIE 2020
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,
- abţineri.
(Domnul consilier județean Zoican Adrian nu participă la vot fiind sub incidenţa art.
228 alin. (1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ).

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
ANEXA nr. 1
la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 176
din 17 septembrie 2020

Modificarea organigramei și statului de funcții
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
I.

MODIFICAREA ORGANIGRAMEI:

Denumirea Serviciului de management al calităţii serviciilor
medicale se modifică în Serviciul de management al calităţii serviciilor
de sănătate;
II. MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII PENTRU PROMOVARE
PERSONAL:
II.1. PENTRU CATEGORIA PERSONAL TESA
- un post de referent de specialitate, grad III la Serviciul resurse
umane şi salarizare (nr. crt. 366 din statul de funcţii – Anexa 3a la
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 110/2019, cu modificările şi
completările ulterioare) se modifică în referent de specialitate, grad II;
- un post de referent de specialitate, grad III la Serviciul achiziții
publice, contracte (nr. crt. 366 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea
Consiliului Judeţean Buzău nr. 110/2019, cu modificările şi completările
ulterioare) se modifică în referent de specialitate grad II;
II.2. PENTRU CATEGORIA PERSONAL MEDIU SANITAR
- un post de soră medicală principală (SS) la Secția Pneumologie (nr.
crt. 206 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean
Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare) se modifică în
asistent medical principal (S);
- un post de asistent medical (PL) la Secția Urologie (nr. crt. 75 din
statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău

nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare) se modifică în
asistent medical principal (PL);
- un post de asistent medical (PL) la Secția A.T.I. (nr. crt. 110 din
statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare) se modifică în
asistent medical principal (S);
un post de asistent medical (PL) la Secția Pediatrie (nr. crt. 151
din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare) se modifică în
asistent medical principal (PL);
- un post de asistent medical (PL) la Secția Medicină internă (nr.
crt. 11 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean
Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare) se modifică în
asistent medical principal (PL);
- un post de asistent medical (PL) la Secția Medicină internă (nr.
crt. 11 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean
Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare) se modifică în
asistent medical principal (S);
III. ALTE MODIFICĂRI ÎN STATUL DE FUNCTII:
Statul de funcții corespunzător Serviciului de management al calităţii
serviciilor de sănătate va fi următorul:

Nr
crt.
358

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
6/1/5
Functia , gradul sau treapta profesionala Specialitatea
Nivel
Total
din care:
conform legii - cadru nr. 153*) din 28
studii
vacante
iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice
ȘEF SERVICIU ECONOMIST IA - RMC
Economic
S
1
0

359
360
361

MEDIC PRIMAR/SPECIALIST
REFERENT DE SPECIALITATE
REFERENT DE SPECIALITATE ECONOMIST II

S
S
S

1
1
1

1
1
0

362
363

REFERENT DE SPECIALITATE
REFERENT

S
M

1
1

1
0

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
ANEXA nr. 2
la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 176
din 17 septembrie 2020

Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Atribuțiile corespunzătoare Serviciul de management al calităţii serviciilor
medicale, aprobate la Cap. E, pct.4 din Anexa la Hotărârea nr. 131/2017 vor
fi modificate pentru noua structură, astfel:
Structura de management al calitatii serviciilor de sanatate este condusă
de un responsabil cu managementul calitatii, denumit in continuare
RMC. Indeplineste functia de RMC persoana care ocupa functia de sef serviciu
de management al calitatii serviciilor de sanatate. RMC este responsabil cu
coordonarea implementarii sistemului de management al calitatii serviciilor de
sanatate si sigurantei pacientului la nivelul unitatii sanitare.
Structura de management al calităţii serviciilor de sănătate
desfăşoară următoarele activităţi principale:
a. elaborarea, împreună cu celelalte structuri din unitatea
sanitara, a planului de management al calităţii serviciilor de
sănătate, precum şi coordonarea şi monitorizarea
implementării acestuia;
b. evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului
de management al calităţii serviciilor de sănătate şi a
nivelului de conformitate cu standardele şi cu cerinţele de
monitorizare postacreditare, adoptate de către ANMCS;
c. informarea periodica a conducerii si a personalului din
cadrul unităţii sanitare cu privire la nivelul de implementare
a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate
şi, după caz, actualizarea acestuia;
d. coordonarea şi monitorizarea elaborării de către structurile
de la nivelul unităţii sanitare a documentelor calităţii;
e. asigurarea instruirii şi informării personalului din cadrul
unităţii sanitare cu privire la organizarea şi implementarea
sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate
şi siguranţei pacientului;
f. măsurarea şi evaluarea calităţii serviciilor furnizate de către
unitatea sanitară, inclusiv investigarea nivelului de
satisfacţie a pacienţilor;

g. coordonarea si controlul activităţii de colectare şi de
raportare, conform legislaţiei in vigoare, a datelor şi
documentelor necesare în procesul de implementare a
sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate
şi siguranţei pacientului;
h. coordonarea şi controlul activităţii de analiză, evaluare şi
raportare a indicatorilor de monitorizare a conformităţii la
cerinţele standardelor ANMCS;
i. monitorizarea, centralizarea, analiza şi raportarea către
ANMCS a situaţiilor legate de producerea evenimentelor
adverse asociate asistentei medicale, precum şi a altor
informaţii necesare pregătirii evaluării unităţii sanitare sau
monitorizării nivelului de conformitate cu standardele
ANMCS;
j. coordonarea şi participarea, alături de alte structuri din
unitatea sanitară, la desfăşurarea activităţilor de audit
clinic;
k. îndrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul
structurilor din unitatea sanitară în activitatea de
identificare şi de management al riscurilor;
l. asigurarea
consilierii
conducerii
în
domeniul
managementului calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei
pacientului şi participarea la elaborarea şi implementarea
politicii de calitate a serviciilor de sănătate la nivelul unităţii
sanitare;
m. elaborarea şi înaintarea către conducerea unităţii sanitare a
rapoartelor periodice conţinând propuneri şi recomandări ca
urmare a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute;
n. monitorizarea
elaborării,
implementării
şi
evaluării
eficacităţii şi/sau eficienţei procedurilor şi protocoalelor de
bune practici clinice şi manageriale.

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 12237/28.08.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor
modificări în organigrama, statul de funcţii şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare 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 grad profesional, sau absolvirii studiilor de nivel superior.
De asemenea, se solicită modificarea

denumirii unei structuri cu

responsabilităţi privind managementul calităţii serviciilor de sănătate, a
statului

de

funcţii

şi

a

Regulamentului

de

organizare

şi

funcţionare

corespunzătoare acestui segment de activitate, potrivit actualelor modificări
ale legislaţiei în domeniul sanitar.
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 ŞI
MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE
Nr. 12238/28.08.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor
modificări în organigrama, statul de funcţii şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Pentru promovarea personalului cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de
lege, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a înaintat solicitarea de
modificare a unor posturi din statul de
funcţii aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările
ulterioare, după cum urmează :
I. MODIFICAREA
PERSONAL:

STATULUI

DE

FUNCTII

PE

CATEGORII

DE

MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL
I.1. PERSONAL TESA
- un post de referent de specialitate, grad III la Serviciul resurse
umane şi salarizare (nr. crt. 366 din statul de funcţii – Anexa 3a la
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi
completările ulterioare) se modifică în referent de specialitate, grad II;
- un post de referent de specialitate, grad III la Serviciul achiziţii
publice, contracte (nr. crt. 366 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea
Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările
ulterioare) se modifică în referent de specialitate, grad II;
I.2. PERSONAL MEDIU SANITAR
- un post de soră medicală principală (SS) la Secţia Pneumologie (nr.
crt. 206 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean
Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare) se modifică în
asistent medical principal (S);
- un post de asistent medical (PL) la Secţia Urologie (nr. crt. 75 din statul
de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu
modificările şi completările ulterioare) se modifică în asistent medical
principal (PL);

- un post de asistent medical (PL) la Secţia A.T.I. (nr. crt. 110 din statul
de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019,
cu modificările şi completările ulterioare) se modifică în asistent medical
principal (S);
- un post de asistent medical (PL) la Secţia Pediatrie (nr. crt. 151 din
statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare) se modifică în
asistent medical principal (PL);
- un post de asistent medical (PL) la Secţia Medicină internă (nr. crt. 11
din statul de funcţii – Anexa 3f la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare) se modifică în
asistent medical principal (PL);
- un post de asistent medical (PL) la Secţia Medicină internă (nr. crt. 11
din statul de funcţii – Anexa 3f la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare) se modifică în
asistent medical principal (S).
De asemenea, se solicită modificarea denumirii Serviciului de
management al calităţii serviciilor medicale existent în cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Buzău, în vederea aplicării prevederilor Ordinului comun
al Ministerul Sănătăţii şi al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în
Sănătate, nr. 1.312/250/2020, după cum urmează:
I. MODIFICAREA ORGANIGRAMEI:
Denumirea Serviciului de management al calităţii serviciilor
medicale se modifică în Serviciul de management al calităţii serviciilor
de sănătate;
II. MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII:
Structura de management al calităţii serviciilor de sănătate este
condusă de un responsabil cu managementul calităţii, denumit in
continuare RMC. Îndeplineste funcţia de RMC persoana care ocupă funcţia
de şef serviciu de management al calităţii serviciilor de sănătate. RMC este
responsabil cu coordonarea implementării sistemului de management al
calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului la nivelul unităţii
sanitare.
Statul de funcţii corespunzător Serviciului de management al
calităţii serviciilor de sănătate va fi următorul:
SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
6/1/5
Nr
Funcţia, gradul sau treapta
Specialitatea Nivel
Total
din care:
crt.
profesională conform Legii - cadru nr.
studii
vacante
153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările
ulterioare

358

359
360
361
362
363

ŞEF SERVICIU (ECONOMIST IA) –
RMC
(responsabil cu managementul
calităţii)
MEDIC PRIMAR / SPECIALIST
REFERENT DE SPECIALITATE,
GRADUL I
REFERENT DE SPECIALITATE,
GRADUL II
REFERENT DE SPECIALITATE,
GRADUL I
REFERENT, TREAPTA I

Economic

S

1

0

S
S

1
1

1
1

S

1

0

S

1

1

M

1

0

III. MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI
FUNCŢIONARE:
Atribuţiile corespunzătoare Serviciul de management al calităţii
serviciilor medicale, aprobate la Cap. E, pct.4, art. 110 din Anexa la Hotărârea
nr. 131/2017 vor fi modificate pentru noua structură, astfel:
Structura de management al calităţii serviciilor de sănătate
desfăşoară următoarele activităţi principale:
a. elaborarea, împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară, a
planului de management al calităţii serviciilor de sănătate, precum
şi coordonarea şi monitorizarea implementării acestuia;
b. evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului de
management al calităţii serviciilor de sănătate şi a nivelului de
conformitate cu standardele şi cu cerinţele de monitorizare
postacreditare, adoptate de către ANMCS;
c. informarea periodică a conducerii şi a personalului din cadrul
unităţii sanitare cu privire la nivelul de implementare a planului de
management al calităţii serviciilor de sănătate şi, după caz,
actualizarea acestuia;
d. coordonarea şi monitorizarea elaborării de către structurile de la
nivelul unităţii sanitare a documentelor calităţii;
e. asigurarea instruirii şi informării personalului din cadrul unităţii
sanitare cu privire la organizarea şi implementarea sistemului de
management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei
pacientului;
f. măsurarea şi evaluarea calităţii serviciilor furnizate de către
unitatea sanitară, inclusiv investigarea nivelului de satisfacţie a
pacienţilor;
g. coordonarea si controlul activităţii de colectare şi de raportare,
conform legislaţiei in vigoare, a datelor şi documentelor necesare
în procesul de implementare a sistemului de management al
calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
h. coordonarea şi controlul activităţii de analiză, evaluare şi
raportare a indicatorilor de monitorizare a conformităţii la
cerinţele standardelor ANMCS;

i. monitorizarea, centralizarea, analiza şi raportarea către ANMCS a
situaţiilor legate de producerea evenimentelor adverse asociate
asistentei medicale, precum şi a altor informaţii necesare
pregătirii evaluării unităţii sanitare sau monitorizării nivelului de
conformitate cu standardele ANMCS;
j. coordonarea şi participarea, alături de alte structuri din unitatea
sanitară, la desfăşurarea activităţilor de audit clinic;
k. îndrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor din
unitatea sanitară în activitatea de identificare şi de management
al riscurilor;
l. asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului
calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului şi
participarea la elaborarea şi implementarea politicii de calitate a
serviciilor de sănătate la nivelul unităţii sanitare;
m. elaborarea şi înaintarea către conducerea unităţii sanitare a
rapoartelor periodice conţinând propuneri şi recomandări ca
urmare a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute;
n. monitorizarea elaborării, implementării şi evaluării eficacităţii
şi/sau eficienţei procedurilor şi protocoalelor de bune practici
clinice şi manageriale.
Având în vedere că sunt respectate prevederile legale privind cariera
personalului şi activitatea în domeniul sanitar, susţin proiectul de hotărâre în
forma iniţiată.

ŞEF SERVICIU,
FLORICA RĂDULESCU

