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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi vacante, desființarea și 

înființarea unui post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 

Proiectul de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi vacante, desființarea și 
înființarea unui post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a fost 
întocmit având în vedere următoarele: 
- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.5467/10.10.2019, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11455/ 10.10.2019; 
- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

nr.21/09.10.2019; 
- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.15/30.01.2019 

referitoare la: încadrarea doamnei Trăistaru Camelia în funcția de Farmacist, (poziția nr.132 în Statul 
de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare) și stabilirea salariului de bază și a mărimii concrete a 
sporurilor pentru personalul din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea transferului 
managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice de la Direcția de Sănătate Publică 
Olt la Consiliul Județean Olt; 

- protocolul de predare-preluare nr.5737/4233/21.07.2010 încheiat între Direcția de Sănătate Publică 
Olt și Consiliul Județean Olt;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017 cu privire la aprobarea 
organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, cu modificările 
ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.d) și lit.e) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății 
Publice către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile art.15 lit.a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul 
Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

- prevederile pct.4 de la lit.B. “Alt personal” a Anexei 3 (NORMATIVE DE PERSONAL pentru unităţi, 
secţii şi compartimente de cronici) la Ordinul ministrului sănătăţii nr.1224/2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de 
personal, modificat prin Ordinului ministrului sănătăţii nr.808/2019; 

- prevederile art.2 alin.(3), art.41-42 și art.49 din Normele privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea unităţilor farmaceutice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.444/2019, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.270 din data de 9 aprilie 2019; 

- prevederile Anexei nr.II (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ”) la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I (Unităţi sanitare, de asistenţă 
socială şi de asistenţă medico-socială), pct.2 (Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-
sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială), lit.a) (Salarii de bază 
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pentru personalul de specialitate medico-sanitar), subpct.a.4. (Unităţi sanitare, cu excepţia celor 
cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială), poziția nr.25; 

- prevederile Anexei nr.VIII (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE 
„ADMINISTRAȚIE”) la legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, 
Capitolul II, lit.B) (Alte unități bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din 
compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții), pct.I (Salarii de bază 
pentru funcţii de specialitate), lit.b) (Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale), poziția 
nr.2. 

 
I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI 

SCHITU GRECI 
 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci este o unitate sanitară publică cu paturi, cu 

personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Olt. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017 au fost aprobate organigrama și 
statul de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, la nivelul a 191 posturi, conform 
anexelor nr.1-2, care fac parte integrantă din respectiva hotărâre, după cum urmează:  

 
 - personal de conducere (Comitet director)                          -       3   posturi;  
 - personal medico – sanitar                                                  -   143   posturi;  
 - personal tehnic, economic, informatică, administrativ        -     15   posturi;  
 - biroul management al calității serviciilor medicale             -       3   posturi; 
 - personal de întreținere și de deservire                               -     27   posturi.  
   TOTAL                                                                                    191  posturi 

Ulterior, statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a fost modificat prin 
mai multe hotărâri ale Consiliului Județean Olt. 

Regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
a fost aprobat prin Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.127/28.08.2014, completată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.144/26.09.2019. 

Personalul din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu – Greci este încadrat pe posturi 
aferente personalului contractual, al cărui regim juridic este reglementat de Legea nr.53/2003 – 
Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Încadrarea pe funcții și salarizarea personalului din cadrul spitalului se fac cu respectarea 
prevederilor Legii–cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

II. PROPUNEREA DE TRANSFORMARE A UNOR POSTURI VACANTE ÎN STATUL DE 
FUNCȚII AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI 

 
Prin adresa nr.5467/10.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11455/ 

10.10.2019, Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a solicitat, începând cu data de 01.11.2019: 

• transformarea postului vacant de asistent medical, specialitatea Medicină Generală, nivel studii 

PL, din cadrul Secției Psihiatrie II (poziția nr.87 în Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările 

ulterioare) în post de asistent medical, grad profesional debutant specialitatea Medicină Generală,  

nivel studii PL, transformare motivată de: 

- faptul că în ultima perioadă, gradul de solicitare pentru spital a crescut foarte mult, astfel încât acesta 

funcționează la capacitate maximă; 

- întotdeauna au existat mai multe cereri de înscriere la concursurile de recrutare organizate de spital 

pentru ocuparea posturilor de asistent medical, grad profesional debutant și se dorește organizarea 

unui nou concurs în cel mai scurt timp posibil, pentru a asigura necesarul de personal în cadrul 

secției Psihiatrie II. 

• transformarea postului vacant de referent de specialitate, grad profesional II, nivel studii S, din 

cadrul Biroului Management al Calității Serviciilor Medicale (poziția nr.148 în Statul de Funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat  prin  Hotărârea Consiliului Județean Olt 
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nr.205/21.12.2017, cu modificările  ulterioare) în post de referent de specialitate, grad profesional 

III, nivel studii S, transformare motivată de: 

- faptul că Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci se află în procesul de acreditare ANMCS Ciclul 

II; 

- în cadrul Biroului Management al Calității Serviciilor Medicale al Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci este ocupat un singur post, fiind necesară formarea unei echipe tinere de lucru pentru 

a putea realiza și implementa procesul de Acreditare ANMCS  Ciclul II. 

 

Funcția de Asistent medical, grad profesional debutant, nivel studii PL, se regăsește în Anexa 

nr.II (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ”) 

la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, la Capitolul I (Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă 

medico-socială), pct.2 (Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar 

din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială), lit.a) (Salarii de bază pentru personalul de 

specialitate medico-sanitar) subpct.a.4. (Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi 

unităţi de asistenţă medico-socială), la poziția nr.25. 

Funcția de referent de specialitate, grad profesional III, nivel studii S, se regăsește în Anexa 
nr.VIII la Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul II , lit.B) (Alte 
unități bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, 
financiar, aprovizionare, investiții), pct.I (Salarii de bază pentru funcţii de specialitate), lit.b) (Funcţii 
de execuţie pe grade şi trepte profesionale), poziția nr.2. 
 

III. PROPUNEREA DE DESFIINȚARE A UNUI POST OCUPAT ȘI ÎNFIINȚAREA UNUI 
POST ÎN STATUL DE FUNCȚII AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU 

GRECI 
 

Prin adresa nr.5467/10.10.2019, Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a solicitat, de 

asemenea, începând cu data de 01.12.2019, desființarea postului de farmacist, specialitatea 

Farmacie, nivel studii S, din cadrul Farmaciei (pozitia nr.132 în Statul de Funcții al Spitalului de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu 

modificările ulterioare) și înființarea postului de farmacist - șef, specialitatea Farmacie, nivel studii S, 

în conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) și art.49 alin.(4) din Normele aprobate prin OMS 

nr.444/2019, solicitare motivată de următoarele: 

- prevederile Anexei 3 (NORMATIVE DE PERSONAL pentru unităţi, secţii şi compartimente de cronici), 
punctul B.Alt personal, poziția nr.4 din OMS nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de 
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, unde 
se face precizarea că pentru farmacia cu circuit închis se normează un 1 post aferent 
personalului superior pe unitate și 2 posturi aferente personalului sanitar mediu și asistenți 
medicali cu studii superioare, 

- prevederile art.49 din Normele aprobate prin OMS nr.444/2019 (publicat în M.O. partea I, nr.270 din 

9 aprilie 2019), conform cărora: în farmacia cu circuit închis îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea 

prevederilor legale, personal de specialitate compus din farmacist-şef, farmaciști, asistenţi medicali de 

farmacie, personal administrativ, precum şi alt personal necesar desfăşurării activităţilor prevăzute în 

obiectul de activitate al farmaciei, care îşi va desfăşura activitatea sub coordonarea şi controlul 

farmacistului-şef, iar farmacia cu circuit închis nu poate funcționa decât în prezenţa unui 

farmacist, care îşi exercită personal profesia, neputând fi înlocuit de o persoană de o altă 

profesie. Postul de farmacist-şef, în cazul farmaciilor cu circuit închis din sistemul public, se ocupă 

respectând condiţiile art.25 alin.(2) şi art.26 din Ordinul ministrului sănătăţii nr.869/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare. Dacă în schema de personal există doar un post de farmacist, acesta va 

fi automat farmacistul-şef. Schema de personal a farmaciei cu circuit închis va ţine seamă de 

volumul, natura activităţii, precum şi de numărul de paturi, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare, 
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- prevederile art.2 alin.(3) din Normele aprobate prin OMS nr.444/2019, conform cărora farmaciile cu 
circuit închis pot funcționa numai în baza autorizaţiei de funcţionare emise de Ministerul 
Sănătăţii, conform prevederilor normelor, potrivit modelului nr.2 prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din norme, 

- necesitatea obținerii Autorizației de funcționare a Farmaciei. 
 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a menționat că se încadrează în cheltuielile de 

personal aprobate în buget, pe anul 2019 și a anexat, la adresa sus menționată următoarele 

documente: 

- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.21/09.10.2019 

prin care au fost aprobate modificările solicitate; 

- Decizia Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.15/30.01.2019 referitoare la: 

încadrarea doamnei Trăistaru Camelia în funcția de Farmacist, (poziția nr.132 în Statul de Funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare) și stabilirea salariului de bază și a mărimii concrete a 

sporurilor pentru personalul din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. 

 
IV. CADRUL LEGAL PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL SPITALULUI DE 

PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI 
 

Conform prevederilor  art.15 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul 

Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, 

cu modificările ulterioare, autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii 

specifice în domeniu, are următoarele competenţe:   

a) aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal 

şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;   

b) aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate;   

c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;   

d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile managerului unităţii 

privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a 

denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror management a fost transferat, pentru aprobarea 

acestora.   

 

Având în vedere prevederile pct.4 de la lit.B. “Alt personal” a Anexei 3 (NORMATIVE DE 

PERSONAL pentru unităţi, secţii şi compartimente de cronici) la Ordinul ministrului sănătăţii 

nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1778/2006 privind aprobarea 

normativelor de personal, modificat prin Ordinului ministrului sănătăţii nr.808/2019, unde se face 

precizarea că pentru farmacia cu circuit închis se normează un 1 post aferent personalului superior 

pe unitate și 2 posturi aferente personalului sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare, 

în Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare, în cadrul Farmaciei Spitalului 

de Psihiatrie Cronici Schitu Greci sunt prevăzute 3 posturi de execuție, după cum urmează: 

- 1 post de farmacist, specialitatea farmacie, nivel studii S (poziția nr.132 în Statul de Funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare), post ocupat de doamna Trăistaru Camelia, conform 

prevederilor Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.15/30.01.2019 

referitoare la: încadrarea doamnei Trăistaru Camelia în funcția de Farmacist, (poziția nr.132 în Statul 

de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare) și stabilirea salariului de bază și a mărimii concrete a 

sporurilor pentru personalul din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 
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- 2 posturi de asistent farmacie, grad profesional principal, specialitatea farmacie, nivel studii PL 

(pozițiile nr.133 și nr.134 în Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare). 

Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a fost întocmit în conformitate cu 

prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.1224/2010, iar Farmacia Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci funcționează conform normării prevăzute de Anexa 3 (NORMATIVE DE PERSONAL 

pentru unităţi, secţii şi compartimente de cronici) la Ordinul ministrului sănătăţii nr.1224/2010, lit. B.“Alt 

personal”, pct.4 după cum urmează: 

Nr.crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de 
normare 

Alt personal 
superior 

Personal sanitar mediu și 
asistenți medicali cu studii 
superioare 

4. Farmacist: 
- farmacia cu circuit închis 

Număr de 
posturi/unitate 

1 2 

 
În data de 9 aprilie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.270, Ordinul 

ministrului sănătăţii nr.444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea unităţilor farmaceutice. 

Conform prevederilor art.49 din Normele aprobate prin OMS nr.444/2019, în farmacia cu circuit 

închis îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea prevederilor legale, personal de specialitate compus din 

farmacist-şef, farmaciști, asistenţi medicali de farmacie, personal administrativ, precum şi alt personal 

necesar desfăşurării activităţilor prevăzute în obiectul de activitate al farmaciei, care îşi va desfăşura 

activitatea sub coordonarea şi controlul farmacistului-şef. 

Farmacia cu circuit închis nu poate funcționa decât în prezenţa unui farmacist, care îşi 

exercită personal profesia, neputând fi înlocuit de o persoană de o altă profesie. 

Postul de farmacist-şef, în cazul farmaciilor cu circuit închis din sistemul public, se ocupă 

respectând condiţiile art.25 alin.(2) şi art.26 din Ordinul ministrului sănătăţii nr.869/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Dacă în schema de personal există doar un post de farmacist, acesta va fi automat 

farmacistul-şef. 

Schema de personal a farmaciei cu circuit închis va ţine seamă de volumul, natura activităţii, 

precum şi de numărul de paturi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Potrivit prevederilor art.41-42 din Normele aprobate prin OMS nr.444/2019, farmacia cu circuit 

închis se organizează ca secţie fără paturi în structura organizatorică a unităţilor sanitare sau în structura 

instituţiei sau asociației care o deține şi va fi condusă de farmacistul-şef, numit în condiţiile legii.  

Farmacia cu circuit închis funcţionează pe baza autorizaţiei de funcţionare emise de 

Ministerul Sănătăţii pe denumirea persoanei juridice şi numele farmacistului-şef.   

Activitatea farmaciei cu circuit închis se desfăşoară în conformitate cu Regulile de bună practică 

farmaceutică, elaborate de Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Colegiul Farmaciștilor din România şi 

aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.   

Autorizaţia prevăzută la art.42 alin.(1) conferă următoarele drepturi:   

a) dreptul de a desfăşura activităţile prevăzute de lege;   
b) dreptul de a deține, de a prepara şi de a asigura asistenţa, în condiţiile legii, cu substanţe şi 

medicamente psihotrope folosite în scop medical;   
c) dreptul de a deține, de a prepara şi de a asigura asistenţa, în condiţiile legii, substanţe şi medicamente 

stupefiante ori precursori ai acestora, folosite în scop medical.   
 

Având în vedere că: 

- în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nu există funcția de 

Farmacist-șef, aceasta neputând fi înființată în plus față de postul de farmacist, în cadrul 

spitalului, deoarece normarea posturilor, conform OMS nr.1224/2010, nu permite existența a 

mai mult de 1 post/unitate, în cazul spitalelor sub 400 paturi, categorie în care se încadrează și 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 
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- unitatea sanitară nu poate funcționa decât în prezenţa unui farmacist, care îşi exercită personal 

profesia, neputând fi înlocuit de o persoană de o altă profesie, precum și prevederea de la 

art.49 alin.(4) din Normele aprobate prin OMS nr.444/2019, potrivit căreia dacă în schema de 

personal există doar un post de farmacist, acesta va fi automat farmacistul-şef, 

- faptul că farmacia cu circuit închis funcţionează pe baza autorizaţiei de funcţionare emise de 

Ministerul Sănătăţii pe denumirea persoanei juridice şi numele farmacistului-şef, conform 

art.42 alin.(1) din Normele aprobate prin OMS nr.444/2019, 

- necesitatea, ca urmare a concedierii din motive neimputabile salariatului, a respectării 

preavizului ce nu poate fi mai mic de 20 zile lucrătoare, în conformitate cu prevederile art.65 și 

art.75 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, 

se impune, începând cu data de 01.12.2019, necesitatea desființării postului ocupat de 

farmacist, specialitatea Farmacie, nivel studii S, din cadrul Farmaciei (pozitia nr.132 în Statul de 

Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare) și înființarea postului de farmacist - șef, specialitatea 

Farmacie, nivel studii S, în conformitate cu prevederile art.2 alin.(3), art.42 alin.(1) și art.49 alin.(4) 

din Normele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice, aprobate prin 

OMS nr.444/2019. 

 
Având în vedere: 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.5467/10.10.2019, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.11455/ 10.10.2019; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.21/09.10.2019; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.15/30.01.2019 
referitoare la: încadrarea doamnei Trăistaru Camelia în funcția de Farmacist, (poziția nr.132 în Statul 
de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare) și stabilirea salariului de bază și a mărimii concrete a 
sporurilor pentru personalul din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea transferului 
managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice de la Direcția de Sănătate Publică 
Olt la Consiliul Județean Olt; 

- protocolul de predare-preluare nr.5737/4233/21.07.2010 încheiat între Direcția de Sănătate Publică 
Olt și Consiliul Județean Olt;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017 cu privire la aprobarea organigramei 
și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.d) și lit.e) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății 
Publice către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.15 lit.a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul 
Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

- prevederile pct.4 de la lit.B. “Alt personal” a Anexei 3 (NORMATIVE DE PERSONAL pentru unităţi, 
secţii şi compartimente de cronici) la Ordinul ministrului sănătăţii nr.1224/2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de 
personal, modificat prin Ordinului ministrului sănătăţii nr.808/2019; 

- prevederile art.2 alin.(3), art.41-42 și art.49 din Normele privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea unităţilor farmaceutice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.444/2019, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.270 din data de 9 aprilie 2019; 

- prevederile Anexei nr.II (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ”) la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I (Unităţi sanitare, de asistenţă 
socială şi de asistenţă medico-socială), pct.2 (Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-
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sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială), lit.a) (Salarii de bază 
pentru personalul de specialitate medico-sanitar), subpct.a.4. (Unităţi sanitare, cu excepţia celor 
cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială), poziția nr.25; 

- prevederile Anexei nr.VIII (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ADMINISTRAȚIE”) 
la legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II, lit.B) (Alte unități 
bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, 
financiar, aprovizionare, investiții), pct.I (Salarii de bază pentru funcţii de specialitate), lit.b) 
(Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale), poziția nr.2, 
 
propunem: 

➢ transformarea, începând cu data de 01.11.2019, a unor posturi vacante, după cum urmează: 

• asistent medical, specialitatea Medicină Generală, nivel studii PL, din cadrul Secției Psihiatrie 

II a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci (poziția nr.87 în Statul de Funcții al Spitalului de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/ 

21.12.2017, cu modificările ulterioare) în post de asistent medical, grad profesional debutant 

specialitatea Medicină Generală,  nivel studii PL, 

• referent de specialitate, grad profesional II, nivel studii S, din cadrul Biroului Management al 

Calității Serviciilor Medicale al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci (poziția nr.148 în 

Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat  prin  Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările  ulterioare) în post de referent de specialitate, 

grad profesional III, nivel studii S; 

➢ desființarea, începând cu data de 01.12.2019, a postului ocupat de farmacist, specialitatea 

Farmacie, nivel studii S, din cadrul Farmaciei Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci (pozitia 

nr.132 în Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare); 

➢ înființarea, începând cu data de 01.12.2019, a postului de farmacist – șef, specialitatea Farmacie, 

nivel studii S, în cadrul Farmaciei Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în conformitate cu 

prevederile art.2 alin.(3), art.42 alin.(1) și art.49 alin.(4) din Normele privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea unităţilor farmaceutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.444/2019; 

➢ modificarea, în mod corespunzător, a Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu 

modificările ulterioare. 

 
Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege, motiv pentru care propun aprobarea 

acestuia în forma în care a fost redactat. 

 

             INIŢIATOR 

            PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

       MARIUS OPRESCU 
 
 



  
H O T Ă R Â R E 

                                                                                               -PROIECT- 
cu privire la:  transformarea unor posturi vacante, desființarea și înființarea unui post în statul 

de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.11577/15.10.2019 la proiectul de hotărâre nr.11578/15.10.2019; 
- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.5467/10.10.2019, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11455/ 10.10.2019; 
- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

nr.21/09.10.2019; 
- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.15/30.01.2019 

referitoare la: încadrarea doamnei Trăistaru Camelia în funcția de Farmacist, (poziția nr.132 în Statul 
de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare) și stabilirea salariului de bază și a mărimii concrete a 
sporurilor pentru personalul din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea transferului 
managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice de la Direcția de Sănătate Publică 
Olt la Consiliul Județean Olt; 

- protocolul de predare-preluare nr.5737/4233/21.07.2010 încheiat între Direcția de Sănătate Publică 
Olt și Consiliul Județean Olt;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017 cu privire la aprobarea 
organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, cu modificările 
ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.d) și lit.e) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății 
Publice către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.15 lit.a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de 
Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

- prevederile pct.4 de la lit.B. “Alt personal” a Anexei 3 (NORMATIVE DE PERSONAL pentru unităţi, 
secţii şi compartimente de cronici) la Ordinul ministrului sănătăţii nr.1224/2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de 
personal, modificat prin Ordinului ministrului sănătăţii nr.808/2019; 

- prevederile art.2 alin.(3), art.41-42 și art.49 din Normele privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea unităţilor farmaceutice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.444/2019, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.270 din data de 9 aprilie 2019; 

- prevederile Anexei nr.II (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ”) la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I (Unităţi sanitare, de 
asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială), pct.2 (Salarii de bază pentru personalul de 
specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-
socială), lit.a) (Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar), subpct.a.4. (Unităţi 
sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială), poziția 
nr.25; 
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- prevederile Anexei nr.VIII (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE 
„ADMINISTRAȚIE”) la legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, 
Capitolul II, lit.B) (Alte unități bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din 
compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții), pct.I (Salarii de bază 
pentru funcţii de specialitate), lit.b) (Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale), poziția 
nr.2, 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.c), art.182 alin.(1) și (4) 

coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2019, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Începând cu data de 01.11.2019, se aprobă transformarea unor posturi vacante în Statul 

de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 
➢ transformarea postului vacant de asistent medical, specialitatea Medicină Generală, nivel 

studii PL, din cadrul Secției Psihiatrie II a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci (poziția 

nr.87 în Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.205/ 21.12.2017, cu modificările ulterioare) în post de asistent 

medical, grad profesional debutant specialitatea Medicină Generală,  nivel studii PL; 

➢ transformarea postului vacant de referent de specialitate, grad profesional II, nivel studii S, din 

cadrul Biroului Management al Calității Serviciilor Medicale al Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci (poziția nr.148 în Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 

aprobat  prin  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările  ulterioare) în 

post de referent de specialitate, grad profesional III, nivel studii S. 

Art.2. Începând cu data de 01.12.2019, se aprobă desființarea postului ocupat de farmacist, 

specialitatea Farmacie, nivel studii S, din cadrul Farmaciei Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci (pozitia nr.132 în Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare). 

Art.3. Cu aceeași dată prevăzută la art.2, se aprobă înființarea postului de farmacist – șef, 

specialitatea Farmacie, nivel studii S, în cadrul Farmaciei Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, în conformitate cu prevederile art.2 alin.(3), art.42 alin.(1) și art.49 alin.(4) din Normele 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice aprobate prin Ordinul 

ministrului sănătății nr.444/2019. 

Art.4. Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în Anexa nr.2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare, se modifică în mod 

corespunzător cu prevederile art.1, art.2 și art.3 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului 

Resurse Umane și Managementului Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în vederea aducerii la 

îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt  și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

 

INIŢIATOR  
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

Marius OPRESCU 
 
 
 

                                                                                  AVIZAT  
                                                                                 Secretar al județului 

                                                                                                        Marinela-Elena ILIE 
 

 

 

 

N.A.M./N.A.M./2ex. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                         
Serviciul Resurse Umane                                                                           
și Managementul Unităților Sanitare                                                     
Nr.11581/15.10.2019 
 
 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi vacante, desființarea și 

înființarea unui post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 
 

I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI 
SCHITU GRECI 

 
Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci este o unitate sanitară publică cu paturi, cu 

personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Olt. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017 au fost aprobate organigrama și 
statul de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, la nivelul a 191 posturi, conform 
anexelor nr.1-2, care fac parte integrantă din respectiva hotărâre, după cum urmează:  

 
 - personal de conducere (Comitet director)                          -       3   posturi;  
 - personal medico – sanitar                                                  -   143   posturi;  
 - personal tehnic, economic, informatică, administrativ        -     15   posturi;  
 - biroul management al calității serviciilor medicale             -       3   posturi; 
 - personal de întreținere și de deservire                               -     27   posturi.  
   TOTAL                                                                                    191  posturi 

Ulterior, statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a fost modificat prin 
mai multe hotărâri ale Consiliului Județean Olt. 

Regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
a fost aprobat prin Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.127/28.08.2014, completată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.144/26.09.2019. 

Personalul din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu – Greci este încadrat pe posturi 
aferente personalului contractual, al cărui regim juridic este reglementat de Legea nr.53/2003 – 
Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Încadrarea pe funcții și salarizarea personalului din cadrul spitalului se fac cu respectarea 
prevederilor Legii–cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 

II. PROPUNEREA DE TRANSFORMARE A UNOR POSTURI VACANTE ÎN STATUL DE 
FUNCȚII AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI 

 
Prin adresa nr.5467/10.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11455/ 

10.10.2019, Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a solicitat, începând cu data de 01.11.2019: 

• transformarea postului vacant de asistent medical, specialitatea Medicină Generală, nivel studii 

PL, din cadrul Secției Psihiatrie II (poziția nr.87 în Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările 

ulterioare) în post de asistent medical, grad profesional debutant specialitatea Medicină Generală,  

nivel studii PL, transformare motivată de: 

- faptul că în ultima perioadă, gradul de solicitare pentru spital a crescut foarte mult, astfel încât acesta 

funcționează la capacitate maximă; 

- întotdeauna au existat mai multe cereri de înscriere la concursurile de recrutare organizate de spital 

pentru ocuparea posturilor de asistent medical, grad profesional debutant și se dorește organizarea 

unui nou concurs în cel mai scurt timp posibil, pentru a asigura necesarul de personal în cadrul 

secției Psihiatrie II. 
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• transformarea postului vacant de referent de specialitate, grad profesional II, nivel studii S, din 

cadrul Biroului Management al Calității Serviciilor Medicale (poziția nr.148 în Statul de Funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat  prin  Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.205/21.12.2017, cu modificările  ulterioare) în post de referent de specialitate, grad profesional 

III, nivel studii S, transformare motivată de: 

- faptul că Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci se află în procesul de acreditare ANMCS Ciclul 

II; 

- în cadrul Biroului Management al Calității Serviciilor Medicale al Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci este ocupat un singur post, fiind necesară formarea unei echipe tinere de lucru pentru 

a putea realiza și implementa procesul de Acreditare ANMCS  Ciclul II. 

 

Funcția de Asistent medical, grad profesional debutant, nivel studii PL, se regăsește în Anexa 

nr.II (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ”) 

la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, la Capitolul I (Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă 

medico-socială), pct.2 (Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar 

din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială), lit.a) (Salarii de bază pentru personalul de 

specialitate medico-sanitar) subpct.a.4. (Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi 

unităţi de asistenţă medico-socială), la poziția nr.25. 

Funcția de referent de specialitate, grad profesional III, nivel studii S, se regăsește în Anexa 
nr.VIII la Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul II , lit.B) (Alte 
unități bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, 
financiar, aprovizionare, investiții), pct.I (Salarii de bază pentru funcţii de specialitate), lit.b) (Funcţii 
de execuţie pe grade şi trepte profesionale), poziția nr.2. 

 

 

III. PROPUNEREA DE DESFIINȚARE A UNUI POST OCUPAT ȘI ÎNFIINȚAREA UNUI 
POST ÎN STATUL DE FUNCȚII AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU 

GRECI 
 

Prin adresa nr.5467/10.10.2019, Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a solicitat, de 

asemenea, începând cu data de 01.12.2019, desființarea postului de farmacist, specialitatea 

Farmacie, nivel studii S, din cadrul Farmaciei (pozitia nr.132 în Statul de Funcții al Spitalului de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu 

modificările ulterioare) și înființarea postului de farmacist - șef, specialitatea Farmacie, nivel studii S, 

în conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) și art.49 alin.(4) din Normele aprobate prin OMS 

nr.444/2019, solicitare motivată de următoarele: 

- prevederile Anexei 3 (NORMATIVE DE PERSONAL pentru unităţi, secţii şi compartimente de cronici), 
punctul B.Alt personal, poziția nr.4 din OMS nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de 
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, unde 
se face precizarea că pentru farmacia cu circuit închis se normează un 1 post aferent 
personalului superior pe unitate și 2 posturi aferente personalului sanitar mediu și asistenți 
medicali cu studii superioare, 

- prevederile art.49 din Normele aprobate prin OMS nr.444/2019 (publicat în M.O. partea I, nr.270 din 

9 aprilie 2019), conform cărora: în farmacia cu circuit închis îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea 

prevederilor legale, personal de specialitate compus din farmacist-şef, farmaciști, asistenţi medicali de 

farmacie, personal administrativ, precum şi alt personal necesar desfăşurării activităţilor prevăzute în 

obiectul de activitate al farmaciei, care îşi va desfăşura activitatea sub coordonarea şi controlul 

farmacistului-şef, iar farmacia cu circuit închis nu poate funcționa decât în prezenţa unui 

farmacist, care îşi exercită personal profesia, neputând fi înlocuit de o persoană de o altă 

profesie. Postul de farmacist-şef, în cazul farmaciilor cu circuit închis din sistemul public, se ocupă 

respectând condiţiile art.25 alin.(2) şi art.26 din Ordinul ministrului sănătăţii nr.869/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare. Dacă în schema de personal există doar un post de farmacist, acesta va 
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fi automat farmacistul-şef. Schema de personal a farmaciei cu circuit închis va ţine seamă de 

volumul, natura activităţii, precum şi de numărul de paturi, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare, 

- prevederile art.2 alin.(3) din Normele aprobate prin OMS nr.444/2019, conform cărora farmaciile cu 
circuit închis pot funcționa numai în baza autorizaţiei de funcţionare emise de Ministerul 
Sănătăţii, conform prevederilor normelor, potrivit modelului nr.2 prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din norme, 

- necesitatea obținerii Autorizației de funcționare a Farmaciei. 
 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a menționat că se încadrează în cheltuielile de 

personal aprobate în buget, pe anul 2019 și a anexat, la adresa sus menționată următoarele 

documente: 

- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.21/09.10.2019 

prin care au fost aprobate modificările solicitate; 

- Decizia Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.15/30.01.2019 referitoare la: 

încadrarea doamnei Trăistaru Camelia în funcția de Farmacist, (poziția nr.132 în Statul de Funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare) și stabilirea salariului de bază și a mărimii concrete a 

sporurilor pentru personalul din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. 

 

 
IV. CADRUL LEGAL PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL SPITALULUI DE 

PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI 
 

Conform prevederilor  art.15 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul 

Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, 

cu modificările ulterioare, autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii 

specifice în domeniu, are următoarele competenţe:   

a) aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal 

şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;   

b) aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate;   

c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;   

d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile managerului unităţii 

privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a 

denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror management a fost transferat, pentru aprobarea 

acestora.   

 

Având în vedere prevederile pct.4 de la lit.B. „Alt personal” a Anexei 3 (NORMATIVE DE 

PERSONAL pentru unităţi, secţii şi compartimente de cronici) la Ordinul ministrului sănătăţii 

nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1778/2006 privind aprobarea 

normativelor de personal, modificat prin Ordinului ministrului sănătăţii nr.808/2019, unde se face 

precizarea că pentru farmacia cu circuit închis se normează un 1 post aferent personalului superior 

pe unitate și 2 posturi aferente personalului sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare, 

în Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare, în cadrul Farmaciei Spitalului 

de Psihiatrie Cronici Schitu Greci sunt prevăzute 3 posturi de execuție, după cum urmează: 

- 1 post de farmacist, specialitatea farmacie, nivel studii S (poziția nr.132 în Statul de Funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare), post ocupat de doamna Trăistaru Camelia, conform 

prevederilor Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.15/30.01.2019 

referitoare la: încadrarea doamnei Trăistaru Camelia în funcția de Farmacist, (poziția nr.132 în Statul 

de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
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Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare) și stabilirea salariului de bază și a mărimii concrete a 

sporurilor pentru personalul din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- 2 posturi de asistent farmacie, grad profesional principal, specialitatea farmacie, nivel studii PL 

(pozițiile nr.133 și nr.134 în Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare). 

Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a fost întocmit în conformitate cu 

prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.1224/2010, iar Farmacia Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci funcționează conform normării prevăzute de Anexa 3 (NORMATIVE DE PERSONAL 

pentru unităţi, secţii şi compartimente de cronici) la Ordinul ministrului sănătăţii nr.1224/2010, lit. B.“Alt 

personal”, pct.4 după cum urmează: 

Nr.crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de 
normare 

Alt personal 
superior 

Personal sanitar mediu și 
asistenți medicali cu studii 
superioare 

4. Farmacist: 
- farmacia cu circuit închis 

Număr de 
posturi/unitate 

1 2 

 
În data de 9 aprilie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.270, Ordinul 

ministrului sănătăţii nr.444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea unităţilor farmaceutice. 

Conform prevederilor art.49 din Normele aprobate prin OMS nr.444/2019, în farmacia cu circuit 

închis îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea prevederilor legale, personal de specialitate compus din 

farmacist-şef, farmaciști, asistenţi medicali de farmacie, personal administrativ, precum şi alt personal 

necesar desfăşurării activităţilor prevăzute în obiectul de activitate al farmaciei, care îşi va desfăşura 

activitatea sub coordonarea şi controlul farmacistului-şef. 

Farmacia cu circuit închis nu poate funcționa decât în prezenţa unui farmacist, care îşi 

exercită personal profesia, neputând fi înlocuit de o persoană de o altă profesie. 

Postul de farmacist-şef, în cazul farmaciilor cu circuit închis din sistemul public, se ocupă 

respectând condiţiile art.25 alin.(2) şi art.26 din Ordinul ministrului sănătăţii nr.869/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Dacă în schema de personal există doar un post de farmacist, acesta va fi automat 

farmacistul-şef. 

Schema de personal a farmaciei cu circuit închis va ţine seamă de volumul, natura activităţii, 

precum şi de numărul de paturi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Potrivit prevederilor art.41-42 din Normele aprobate prin OMS nr.444/2019, farmacia cu circuit 

închis se organizează ca secţie fără paturi în structura organizatorică a unităţilor sanitare sau în structura 

instituţiei sau asociației care o deține şi va fi condusă de farmacistul-şef, numit în condiţiile legii.  

Farmacia cu circuit închis funcţionează pe baza autorizaţiei de funcţionare emise de 

Ministerul Sănătăţii pe denumirea persoanei juridice şi numele farmacistului-şef.   

Activitatea farmaciei cu circuit închis se desfăşoară în conformitate cu Regulile de bună practică 

farmaceutică, elaborate de Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Colegiul Farmaciștilor din România şi 

aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.   

Autorizaţia prevăzută la art.42 alin.(1) conferă următoarele drepturi:   

a) dreptul de a desfăşura activităţile prevăzute de lege;   
b) dreptul de a deține, de a prepara şi de a asigura asistenţa, în condiţiile legii, cu substanţe şi 

medicamente psihotrope folosite în scop medical;   
c) dreptul de a deține, de a prepara şi de a asigura asistenţa, în condiţiile legii, substanţe şi medicamente 

stupefiante ori precursori ai acestora, folosite în scop medical.   
 

Având în vedere că: 

- în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nu există funcția de 

Farmacist-șef, aceasta neputând fi înființată în plus față de postul de farmacist, în cadrul 

spitalului, deoarece normarea posturilor, conform OMS nr.1224/2010, nu permite existența a 
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mai mult de 1 post/unitate, în cazul spitalelor sub 400 paturi, categorie în care se încadrează și 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 

- unitatea sanitară nu poate funcționa decât în prezenţa unui farmacist, care îşi exercită personal 

profesia, neputând fi înlocuit de o persoană de o altă profesie, precum și prevederea de la 

art.49 alin.(4) din Normele aprobate prin OMS nr.444/2019, potrivit căreia dacă în schema de 

personal există doar un post de farmacist, acesta va fi automat farmacistul-şef, 

- faptul că farmacia cu circuit închis funcţionează pe baza autorizaţiei de funcţionare emise de 

Ministerul Sănătăţii pe denumirea persoanei juridice şi numele farmacistului-şef, conform 

art.42 alin.(1) din Normele aprobate prin OMS nr.444/2019, 

- necesitatea, ca urmare a concedierii din motive neimputabile salariatului, a respectării 

preavizului ce nu poate fi mai mic de 20 zile lucrătoare, în conformitate cu prevederile art.65 și 

art.75 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, 

se impune, începând cu data de 01.12.2019, necesitatea desființării postului ocupat de 

farmacist, specialitatea Farmacie, nivel studii S, din cadrul Farmaciei (pozitia nr.132 în Statul de 

Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare) și înființarea postului de farmacist - șef, specialitatea 

Farmacie, nivel studii S, în conformitate cu prevederile art.2 alin.(3), art.42 alin.(1) și art.49 alin.(4) 

din Normele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice, aprobate prin 

OMS nr.444/2019. 

 
Având în vedere: 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.5467/10.10.2019, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.11455/ 10.10.2019; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.21/09.10.2019; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.15/30.01.2019 
referitoare la: încadrarea doamnei Trăistaru Camelia în funcția de Farmacist, (poziția nr.132 în Statul 
de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare) și stabilirea salariului de bază și a mărimii concrete a 
sporurilor pentru personalul din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea transferului 
managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice de la Direcția de Sănătate Publică 
Olt la Consiliul Județean Olt; 

- protocolul de predare-preluare nr.5737/4233/21.07.2010 încheiat între Direcția de Sănătate Publică 
Olt și Consiliul Județean Olt;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017 cu privire la aprobarea organigramei 
și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.d) și lit.e) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății 
Publice către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.15 lit.a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul 
Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

- prevederile pct.4 de la lit.B. „Alt personal” a Anexei 3 (NORMATIVE DE PERSONAL pentru unităţi, 
secţii şi compartimente de cronici) la Ordinul ministrului sănătăţii nr.1224/2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de 
personal, modificat prin Ordinului ministrului sănătăţii nr.808/2019; 

- prevederile art.2 alin.(3), art.41-42 și art.49 din Normele privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea unităţilor farmaceutice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.444/2019, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.270 din data de 9 aprilie 2019; 

- prevederile Anexei nr.II (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ”) la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
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fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I (Unităţi sanitare, de asistenţă 
socială şi de asistenţă medico-socială), pct.2 (Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-
sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială), lit.a) (Salarii de bază 
pentru personalul de specialitate medico-sanitar), subpct.a.4. (Unităţi sanitare, cu excepţia celor 
cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială), poziția nr.25; 

- prevederile Anexei nr.VIII (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ADMINISTRAȚIE”) 
la legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II, lit.B) (Alte unități 
bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, 
financiar, aprovizionare, investiții), pct.I (Salarii de bază pentru funcţii de specialitate), lit.b) 
(Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale), poziția nr.2, 
 
propunem: 

➢ transformarea, începând cu data de 01.11.2019, a unor posturi vacante, după cum urmează: 

• asistent medical, specialitatea Medicină Generală, nivel studii PL, din cadrul Secției Psihiatrie 

II a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci (poziția nr.87 în Statul de Funcții al Spitalului de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/ 

21.12.2017, cu modificările ulterioare) în post de asistent medical, grad profesional debutant 

specialitatea Medicină Generală,  nivel studii PL, 

• referent de specialitate, grad profesional II, nivel studii S, din cadrul Biroului Management al 

Calității Serviciilor Medicale al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci (poziția nr.148 în 

Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat  prin  Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările  ulterioare) în post de referent de specialitate, 

grad profesional III, nivel studii S; 

➢ desființarea, începând cu data de 01.12.2019, a postului ocupat de farmacist, specialitatea 

Farmacie, nivel studii S, din cadrul Farmaciei Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci (pozitia 

nr.132 în Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare); 

➢ înființarea, începând cu data de 01.12.2019, a postului de farmacist – șef, specialitatea Farmacie, 

nivel studii S, în cadrul Farmaciei Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în conformitate cu 

prevederile art.2 alin.(3), art.42 alin.(1) și art.49 alin.(4) din Normele privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea unităţilor farmaceutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.444/2019; 

➢ modificarea, în mod corespunzător, a Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu 

modificările ulterioare. 

 
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 
 
 
 
 

ŞEF SERVICIU                                                   ŞEF SERVICIU                                                                                
Serviciul Juridic - Contencios                          Serviciul Resurse Umane și   

             Ana - Venera ŞTEFĂNESCU                           Managementul Unităților Sanitare                                               
                                                   Laura BOCAI 
 
 
 

 
 
 
 

       Întocmit, 
       Ana Maria NEDELCU 


