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H O T Ă R Â R E 
- PROIECT- 

 
 

pentru modificarea și completarea statului de funcții, aprobarea numărului de posturi, 
modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului 

Județean de Urgență Slatina 
 
 
 

Având în vedere: 
 

➢    Referatul de aprobare nr.8754/19.08.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt;  
➢    adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.23329/10.08.2020 înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr.8627/14.08.2020;  
➢ prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.28/ 

30.07.2020; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 cu privire la aprobarea structurii 

organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.13/30.01.2020 cu privire la aprobarea organigramei 

și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, cu modificările ulterioare; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.154/19.11.2015 cu privire la aprobare Regulament 

de organizare și funcționare pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, cu modificările și completările 

ulterioare; 

➢ prevederile art.180 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.15 lit.a) – c) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

➢ prevederile art.1 pct.3 lit.a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice  nr.921/2006 pentru stabilirea 
atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

➢ prevederile art.1, art.2 lit.a) şi f) şi art. 41 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile pct.2 („Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar 

sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială ’’) din anexa nr.II Cap.I la 

Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

➢ prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal 
pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului 
ministrului sănătății publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, modificat prin 
Ordinul Ministrului Sănătății nr.808/2019; 
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➢ prevederile art.4 din Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor 
de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, aprobat prin Ordinul  Ministrului Sănătății 
nr.1500/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile art.1 pct.1 din Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr.1706/2007 privind conducerea și 
organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

➢ prevederile Cap.II, pct.2 lit.a)  din anexa nr.1 la  Ordinul Ministrului Sănătății nr.1101/2016 privind 
aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 
unităţile sanitare; 

➢ prevederile art.1 alin.(4) și art.7 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.375/2006 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea centrelor de sănătate mintală; 

➢ prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătății  și al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Management al Calităţii în Sănătate nr.1312/250/2020 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 , 

    

 
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, cu modificările și completările ulterioare  

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
 
 

     
Art.1. Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.13/30.01.2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează 
prin: 

a) Transformarea a 4 posturi vacante, după cum urmează: 
- postul vacant de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel 

studii S de la Compartiment chirurgie plastică –microchirurgie reconstructivă (poziția nr.553 în 

Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina)  se transformă în post de asistent 

medical, gradul principal specialitatea medicină generală, nivel studii S; 

- postul vacant de medic rezident ultimul an, specialitatea otorinolaringologie, nivel studii S de la 

Secția O.R.L. (poziția nr.630 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina) se 

transformă în post de medic specialist, specialitatea otorinolaringologie, nivel studii S; 

- postul vacant de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la Secția 

obstetrică –ginecologie I (poziția nr.958 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina) se transformă în post de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină 

generală, nivel studii PL; 

- postul vacant de registrator medical, gradul debutant, nivel studii M de la Unitatea de primire 

urgențe (UPU) (poziția nr.1428 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina) se 

transformă în post de registrator medical, nivel studii M. 

    b) Înființarea a 20 de posturi, după cum urmează: 

- 1 post de medic specialist, specialitatea boli infecțioase, nivel studii S la Secția boli 
infecțioase; 

-  1 post de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii  PL la 
Secția boli infecțioase; 

-  1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL la Secția boli 
infecțioase; 

- 1 post de asistent medical, grad debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii S la 
Secția boli infecțioase; 

- 1 post de asistent medical, grad debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL la 
Secția boli infecțioase; 

- 3 posturi de infirmieră, nivel studii M/G  la Secția boli infecțioase; 
- 3 posturi de infirmieră, treaptă debutant, nivel studii M/G  la Secția boli infecțioase; 



- 5 posturi de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii  PL 
la Laboratorul explorări funcționale; 

- 1 post de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii  PL la 
Secția pneumologie; 

- 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii  PL la Secția 
pneumologie; 

- 1 post de asistent medical, grad debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii S la 
Secția pneumologie; 

- 1 post de infirmieră, nivel studii M/G  la Secția pneumologie. 
c) Reorganizarea Serviciului  de management al calității serviciilor medicale, astfel :   

- schimbarea denumirii din Serviciul de management al calității serviciilor medicale în     
Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate; 

- înființarea unui post de medic, specialitatea medicină generală, nivel studii S la Serviciul  de  
management al calității serviciilor de sănătate; 

- transformarea a 3 posturi ocupate din cadrul Serviciului de management al calității serviciilor     
de sănătate, astfel : 

o postul de economist specialist, gradul IA, nivel studii S (poziția nr.2205 în Statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina) se transformă în post de  referent de 
specialitate, gradul I, nivel  studii S; 

o postul de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel 
studii S (poziția nr.2208 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina) 
se transformă în post de referent de specialitate, gradul I, nivel studii S; 

o postul de consilier juridic, gradul IA, nivel studii S (poziția nr.2211 în Statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina) se transformă în post de  consilier, gradul I, 
nivel  studii S. 

      Art.2. Personalul din cadrul Serviciului de management al calității serviciilor medicale se 
reîncadrează în noul Serviciu de management al calității serviciilor de sănătate, pe noile funcții, cu 
acordul angajatului, în conformitate cu prevederile art.13 din Ordinului comun al Ministrului 
Sănătății  și al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate 
nr.1312/250/2020 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. 
      Art.3. Se aprobă numărul de 2427 posturi pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, după 
cum urmează: 

               - personal de conducere(comitet director)           -         4  posturi; 
      - personal medico – sanitar                                   -   2.203  posturi; 
      - personal tehnic, economic, informatică, 
        şi administrativ                                                      -       79  posturi; 
      - personal de întreținere și de deservire               -     141  posturi                                                                            

 TOTAL                                                                -   2.427 posturi 
 

 
Art.4. Ca urmare a modificărilor aprobate la art.1 și art.3 din prezenta hotărâre, organigrama 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.13/30.01.2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu organigrama înscrisă 
în anexa nr.1. 

Art.5. Statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.13/30.01.2020, cu modificările ulterioare, se înlocuiește cu statul de 
funcții înscris în anexa nr. 2. 

Art.6. Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Slatina, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.154/19.11.2015, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Regulamentul de organizare și funcționare înscris în 
anexa nr.3. 

Art.7. Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea. 
 
 
 
 
 



Art.9. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.09.2020 și se 
comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – 
Județul Olt.  

 
 
 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 

                 AVIZAT 
                                                               Secretar general al județului 

                                                                                Marinela – Elena ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 
 
 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea statului de funcții, aprobarea 
numărului de posturi, modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare 

ale Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 
 

I.CADRUL GENERAL DE FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR SANITARE CU PATURI AL CĂROR 
MANAGEMENT A FOST PRELUAT DE CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina este o unitate sanitară de utilitate publică, cu      
personalitate  juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Olt.  

   Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.13/30.01.2020 cu privire la aprobarea 
organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, cu modificările 
ulterioare, începând cu data de 01.02.2020, au fost aprobate numărul de posturi, organigrama şi 
statul de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina la nivelul a 2406 posturi, conform 
anexelor nr.1 și nr.2 la hotărâre, după cum urmează : 

 - personal de conducere(comitet director)            -         4  posturi; 
       - personal medico – sanitar                                    -   2.183  posturi; 
      - personal tehnic, economic, informatică, 
        şi administrativ                                                      -         78  posturi; 
       - personal de întreținere și de deservire               -       141  posturi                                                                            

        TOTAL                                                                -   2.406 posturi 
 

        Personalul din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina este încadrat pe posturi 
aferente personalului contractual, al cărui regim juridic este reglementat de Legea nr.53/2003 - 
Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Încadrarea pe funcții și salarizarea personalului din cadrul spitalului se face cu 
respectarea prevederilor Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările  ulterioare, și ale altor acte normative în vigoare. 

Normativele de personal pentru asistenţa medicală spitalicească pe categorii de personal şi 
tipuri de activităţi sunt prevăzute în anexele nr.1-11 din Ordinul Ministrului Sănătății 
nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală 
spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii 
publice nr.1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal. 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1224/2010 privind 
aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.778/2006 privind aprobarea 
normativelor de personal, normarea personalului din secţiile şi compartimentele cu paturi de 
anestezie şi terapie intensivă şi de terapie intensivă se realizează conform prevederilor Ordinului 
ministrului sănătăţii, interimar, nr.1.500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, cu 
completările ulterioare. Normarea personalului medico-sanitar din activitatea de prevenire şi 
control al infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare este prevăzută în anexa nr.I la Ordinul 
ministrului sănătăţii publice nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
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control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare. Normarea personalului din centrele de 
sănătate mintală se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr.375/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de sănătate mintală. Normarea personalului din 
structurile de primire urgenţă - UPU-SMURD, UPU şi CPU - se face potrivit prevederilor Ordinului 
ministrului sănătăţii publice nr.1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi 
compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

II. PROPUNERE DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE STAT DE FUNCȚII AL SPITALULUI 

JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA 

 

 Prin adresa nr.23329/10.08.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.8627/14.08.2020, 

Spitalul Județean de Urgență Slatina a înaintat spre aprobare statul de funcții și organigrama unității 

sanitare, în temeiul prevederilor art.15 lit.a) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Gunvernului 

nr.56/2009, cu modificările ulterioare,  

Prin această adresă, Spitalul Județean de Urgență Slatina face următoarele precizări: 

− la stabilirea numărului de posturi prevăzute în statul de funcţii s-au avut în vedere prevederile 
Ordinului Ministrului Sănătății nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru 
asistenţa spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătății 
nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal şi Hotararea Consiliului Judeţean Olt 
nr.227/2016 cu privire la aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență  
Slatina, cu modificările și completările ulterioare; 

− numărul de posturi prevăzut în statul de funcţii este mai mare cu 21 posturi faţă de posturile stabilite 
în statul de funcţii anterior. În statul înaintat spre aprobare, posturile sunt stabilite între limita minimă 
şi maximă a criteriilor de normare prevăzute în Ordinul Ministrului Sănătății nr.1224/2010; 

− numărul de posturi, pe categorii de personal şi locuri de muncă a fost stabilit în şedinţa Comitetului 
Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina din data de 30.07.2020 

 
1.Transformarea a 4 posturi vacante  din statul de funcţii, astfel: 
- transformarea postului vacant de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină 

generală, nivel studii S de la Compartiment chirurgie plastică –microchirurgie reconstructivă (poziția 

nr.553 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina) în post de asistent medical, 

gradul principal specialitatea medicină generală, nivel studii S; 

- transformarea postului vacant de medic rezident ultimul an, specialitatea otorinolaringologie, nivel 

studii S de la Secția O.R.L. (poziția nr.630 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina) în post de medic specialist, specialitatea otorinolaringologie, nivel studii S; 

- transformarea postului vacant de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL 

de la Secția obstetrică –ginecologie I (poziția nr.958 în Statul de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina) în post de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel 

studii PL; 

- transformarea postului vacant de registrator medical, gradul debutant, nivel studii M de la Unitatea 

de primire urgențe (UPU) (poziția nr.1428 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina) în post de registrator medical, nivel studii M. 

2. Înființarea a 20 de posturi în statul de funcţii, astfel: 

-   înființarea unui post de medic specialist, specialitatea boli infecțioase, nivel studii S la Secția boli 
infecțioase; 

-   înființarea unui post de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel 
studii  PL la Secția boli infecțioase; 

-   înființarea unui post de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL la Secția    
boli infecțioase; 

-  înființarea unui post de asistent medical, grad debutant, specialitatea medicină generală, nivel 
studii S la Secția boli infecțioase; 

-   înființarea unui post de asistent medical, grad debutant, specialitatea medicină generală, nivel 
studii PL la Secția boli infecțioase; 
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-   înființarea a 3 posturi de infirmieră, nivel studii M/G  la Secția boli infecțioase; 
-   înființarea a 3 posturi de infirmieră, treaptă debutant, nivel studii M/G  la Secția boli infecțioase; 
-   înființarea a 5 posturi de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel 

studii  PL la Laboratorul explorări funcționale; 
-   înființarea unui post de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel 

studii  PL la Secția pneumologie; 
-   înființarea unui post de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii  PL la Secția 

pneumologie; 
-   înființarea unui post de asistent medical, grad debutant, specialitatea medicină generală, nivel 

studii S la Secția pneumologie; 
-   înființarea unui post de infirmieră, nivel studii M/G  la Secția pneumologie. 
 

3. Reorganizarea Serviciului  de management al calității serviciilor medicale.  
În conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Preşedintelui 

Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr.1312/250/2020 privind organizarea și 
funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare 
cu paturi si serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al 
calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului se impune reorganizarea Serviciului de 
management al călității servicilor medicale prin: 

a) schimbarea denumirii din Serviciul de management al calității serviciilor medicale în 
Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate; 

b) înființarea unui post de medic, specialitatea medicină generală, nivel studii S la Serviciul  
de management al calității serviciilor de sănătate; 

c) transformarea a 3 posturi ocupate din cadrul Serviciului de management al calității 
serviciilor de sănătate, astfel : 
o transformarea postului de economist specialist, gradul IA, nivel studii S (poziția 

nr.2205 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina) în post de  
referent de specialitate, gradul I, nivel  studii S; 

o transformarea postului de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină 

generală, nivel studii S (poziția nr.2208 în Statul de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina) în post de referent de specialitate, gradul I, nivel studii S; 

o transformarea postului de consilier juridic, gradul IA, nivel studii S (poziția nr.2211 în 
Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina)  în post de  consilier, 
gradul I, nivel  studii S. 

      Conform prevederilor art.13 din Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr.1312/250/2020 privind organizarea și 
funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare 
cu paturi si serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al 
calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului  personalul Spitalului Județen de Urgență 
Slatina care ocupă funcţii în cadrul Serviciului de management al calităţii serviciilor medicale se 
reîncadrează în cadrul Serviciului de management al calităţii serviciilor de sănătate, cu acordul 
angajatului, pe posturile prevăzute la art. 7 alin.(1), cu respectarea prevederilor art. III din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul sănătăţii.  În cazul în care funcţia deţinută în cadrul Serviciului de 
management al calităţii serviciilor medicale nu se regăseşte în prezentul ordin şi personalul nu 
optează pentru reîncadrarea pe posturile prevăzute la art.7 alin.(1), acesta va fi redistribuit în cadrul 
altor structuri ale Spitalului Județean de Urgență Slatina, în funcţie de condiţiile generale şi 
specifice de ocupare a posturilor din cadrul acestor structuri.Reîncadrarea personalului Spitalului 
Județean de Urgență Slatina care ocupă funcţii în cadrul Serviciului de management al calităţii 
serviciilor medicale se face cu păstrarea gradului profesional avut.   
 
 

III. SITUAȚIA  NUMĂRULUI  DE  POSTURI  PROPUS  SPRE  APROBARE DE SPITALUL 

JUDEȚEAN  DE  URGENȚĂ SLATINA, PE  CATEGORII  DE  PERSONAL 

 

 Nr.  
crt. 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA Număr 
 posturi  

1. Medici 335 

2. Alt personal sanitar superior 63 
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3. Personal mediu sanitar 1107 

4. Infirmiere 381 

5. Ingrijitoare 200 

6. Brancardieri 117 

7 TESA 83 

8. Muncitori 135 

9. Personal de deservire 
6 

 TOTAL  2427 

 

 

Sintetizând datele din tabelul de mai sus, personalul Spitalul Județean de Urgență Slatina 

se poate structura în : 

PERSONAL DE CONDUCERE                      -       4 posturi 

PERSONAL MEDICO –SANITAR                                  - 2203 posturi 

PERSONAL TEHNIC, ECONOMIC, INFORMATICĂ ȘI ADMINISTRATIV     -    79 posturi   

PERSONAL DE ÎNTREȚINERE ȘI DE DESERVIRE           -  141 posturi    

____________________________________________________________________________________ 

             TOTAL                                                                                                     =  2427 posturi 

 

 

Situația comparativă a numărului de posturi actual, cu numărul de posturi propus spre 

aprobare, este următoarea: 

 

 Nr.  
crt. 

SPITALUL JUDEȚEAN DE  
URGENȚĂ SLATINA 

Număr 
posturi 
actual 

 Număr 
 posturi 

propus spre 
aprobare 

Diferențe  

 1 2  3 4(col.3-col.2) 

1. Medici 333 335 2 

2. Alt personal sanitar superior 63 63  

3. Personal mediu sanitar 1096 1107 11 

4. Infirmiere 374 381 7 

5. Ingrijitoare 200 200  

6. Brancardieri 117 117  

7. TESA 82 83 1 

8. Muncitori 135 135  

9. Personal de deservire 6 6  

 TOTAL  2397 2427 21 

 

 

 

În urma modificărilor prezentate mai sus, la nivelul Spitalului Județean de Urgență, numărul 

de posturi propus spre aprobare, pe fiecare structură în parte, se prezintă astfel:  

 

 

Nr. 

crt. 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Număr 

posturi 

aprobate 

1 Comitet director 4 

2 Secţia Medicină internă 56 

3 Secţia Gastroenterologie 31 



5 

 

4 Secţia Diabet zaharat, Nutriţie şi Boli metabolice 30 

5 Secţia Oncologie medicală 38 

6 Secţia Cardiologie 75 

7 Secţia Recuperare, Medicină fizică şi Balneologie 62 

8 Secţia Neurologie 89 

9 Compartiment Chirurgie toracică 9 

10 Secţia Chirurgie şi Ortopedie infantilă 25 

11 Secţia Ortopedie şi Traumatologie 44 

12 Secţia Chirurgie generală 64 

13 Compartiment Chirurgie plastică, Microchirurgie 

reconstructivă 

40 

14 Secția Urologie 27 

15 Secţia Oftalmologie 26 

16 Secţia O.R.L. 39 

17 Secţia A.T.I. 158 

18 Secţia Nefrologie 32 

19 Secţia Neonantologie 74 

20 Secţia Obstetrică - Ginecologie I 57 

21 Secţia Obstetrică - Ginecologie II 57 

22 Secţia Pediatrie 60 

23 Secţia Boli Infecţioase 55 

24 Secţia Psihiatrie 62 

25 Compartiment Neuropsihiatrie infantilă 21 

26 Compartiment Recuperare neuromotorie copii 32 

27 Compartiment dermatovenerologie 22 

28 Compartiment boli cronice 21 

29 Centrul de Hemodializă 42 

30 Unitate de Primire Urgențe (UPU) 201 

31 Secția Pneumologie - Scornicești  65 

32 Camera de gardă - Scorniceşti 5 

33 Farmacie 31 

34 Sterilizare 24 

35 Dietetică 3 

36 Bloc operator (Central)  53 

37 Unitatea de transfuzie sanguină 12 

38 Serviciul de primire şi externare a bolnavilor 31 
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39 Laborator analize medicale cu punct de lucru la 

Scornicești  

72 

40 Laborator radiologie și imagistică medicală cu punct de 

lucru la Scornicești 

54 

41 Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie ( bază 

de tratament) 

18 

42 Serviciul de anatomie patologică 26 

43 Centrul de sănătate mintală (CSM) 26 

44 Laborator explorări funcționale cu punct de lucru la 

Scornicești 

15 

45 Compartiment endoscopie bronșică - Scornicești 1 

46 Serviciul județean de medicină legală 27 

47 Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței 

medicale  

15 

48 Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice I 4 

49 Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice II 2 

50 Cabinet oncologie medicală 5 

51 Cabinet Medicină sportivă 2 

52 Cabinet Boli infecţioase 2 

53 Cabinet județean de dermatovenerologie (de 

epidemiologie a bolilor cu transmitere sexuală) 

1 

54 Cabinet Planificare familială 4 

55 Cabinet medicina muncii 3 

56 Serviciul de Evaluare şi Statistică Medicală şi DRG 28 

57 Dispensar TBC  22 

58 Dispensar TBC - Scornicești 3 

59 Dispensar TBC – Drăgănești - Olt 5 

60 Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice –

Drănești -Olt 

2 

61 Ambulatoriul integrat spitalului 108 

62 Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate 10 

63 Biroul audit intern 4 

64 Biroul Juridic şi Relaţii cu Publicul 4 

65 Compartiment culte 1 

66 Direcția resurse umane, tehnică și administrativă 162 

 Servicul resurse umane, normare, organizare 10 

 Biroul de informatică 4 

Compartimentul intern de prevenire şi protecţie 2 

Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Transport 78 

Atelierul de întreţinere şi reparaţii instalații, utilaje, clăriri 68 

67 Serviciul contabilitate 5 

68 Biroul monitorizare, cheltuieli și venituri 3 

69 Biroul financiar 3 

70 Serviciul salarizare 5 

71 Serviciul Achiziţii Publice 7 
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72 Personal finanțat din programe naționale 1 

  TOTAL GENERAL 2427 

 

 

IV. PROPUNEREA DE MODIFICARE  A REGULAMENTULUI  DE ORGANIZARE 
ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA 

 
 

   Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.154/19.11.2015 cu privire la aprobare 
Regulament de organizare și funcționare pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, începând cu 
01.12.2015 s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.10/31.01.2019 cu privire la modificarea și   
completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Slatina, 
începând cu data de 01.02.2019 Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean 
de Urgență Slatina a fost modificat, completat și înlocuit cu Regulamentului de organizare și 
funcționare al Spitalului Județean de Urgență Slatina prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din hotărâre.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.146/26.09.2019 cu privire la modificarea 

organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului 

Județean de Urgență Slatina, începând cu data de 01.10.2019 Regulamentului de organizare și 

funcționare al Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost modificat. 

Prin adresa nr.23329/10.08.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.8627/14.08.2020, Spitalul Județean de Urgență Slatina solicită modificarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Slatina ca urmare a reorganizării 
Serviciului de management al calității servicilor medicale. 

 

 

V.PROPUNERI FINALE 

 

Având în vedere: 
-    adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.23329/10.08.2020 înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr.8627/14.08.2020;  
- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.28/ 

30.07.2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 cu privire la aprobarea structurii 

organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.13/30.01.2020 cu privire la aprobarea organigramei 

și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.154/19.11.2015 cu privire la aprobare Regulament 

de organizare și funcționare pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.180 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.15 lit.a) – c) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1 pct.3 lit.a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice  nr.921/2006 pentru stabilirea 
atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

- prevederile art.1, art.2 lit.a) şi f) şi art. 41 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile pct.2 („Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar 

sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială ’’) din anexa nr.II Cap.I la 

Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal 
pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului 
ministrului sănătății publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, modificat prin 
Ordinul Ministrului Sănătății nr.808/2019; 

- prevederile art.4 din Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor 
de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, aprobat prin Ordinul  Ministrului 
Sănătății nr.1500/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 pct.1 din Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr.1706/2007 privind conducerea și 
organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Cap.II, pct.2 lit.a)  din anexa nr.1 la  Ordinul Ministrului Sănătății nr.1101/2016 privind 
aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 
unităţile sanitare; 

- prevederile art.1 alin.(4) și art.7 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.375/2006 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea centrelor de sănătate mintală; 

- prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătății  și al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Management al Calităţii în Sănătate nr.1312/250/2020 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, 
 

➢ propunem, începând cu data de 01.09.2020, următoarele: 
➢ modificarea și completarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.13/30.01.2020, cu modificările ulterioare,      
după cum urmează: 

a) transformarea a 4 posturi vacante din Statul de funcții, astfel: 

- postul vacant de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel 

studii S de la Compartiment chirurgie plastică –microchirurgie reconstructivă (poziția nr.553 în 

Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina)  se transformă în post de asistent 

medical, gradul principal specialitatea medicină generală, nivel studii S; 

- postul vacant de medic rezident ultimul an, specialitatea otorinolaringologie, nivel studii S de 

la Secția O.R.L. (poziția nr.630 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina) 

se transformă în post de medic specialist, specialitatea otorinolaringologie, nivel studii S; 

- postul vacant de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la Secția 

obstetrică –ginecologie I (poziția nr.958 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina) se transformă în post de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină 

generală, nivel studii PL; 

- postul vacant de registrator medical, gradul debutant, nivel studii M de la Unitatea de primire 

urgențe (UPU) (poziția nr.1428 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina) 

se transformă în post de registrator medical, nivel studii M. 

b) înființarea a 20 de posturi în Statul de funcții, astfel: 

- 1 post de medic specialist, specialitatea boli infecțioase, nivel studii S la Secția boli 
infecțioase; 

- 1 post de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii  PL la   
Secția boli infecțioase; 

- 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL la Secția boli  
infecțioase; 

- 1 post de asistent medical, grad debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii S la 
Secția boli infecțioase; 

- 1 post de asistent medical, grad debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL la 
Secția boli infecțioase; 

-  3 posturi de infirmieră, nivel studii M/G  la Secția boli infecțioase; 
-  3 posturi de infirmieră, treaptă debutant, nivel studii M/G  la Secția boli infecțioase; 
-  5 posturi de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii  

PL la Laboratorul explorări funcționale; 
- 1 post de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii  PL la 

Secția pneumologie; 
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- 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii  PL la Secția 
pneumologie; 

- 1 post de asistent medical, grad debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii S la 
Secția pneumologie; 

- 1 post de infirmieră, nivel studii M/G  la Secția pneumologie. 
c) Reorganizarea Serviciului  de management al calității serviciilor medicale, astfel : 

- schimbarea denumirii din Serviciul de management al calității serviciilor medicale în 
Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate; 

- înființarea unui post de medic, specialitatea medicină generală, nivel studii S la Serviciul  
de management al calității serviciilor de sănătate; 

- transformarea a 3 posturi ocupate din cadrul Serviciului de management al calității 
serviciilor de sănătate, astfel : 
o transformarea postului de economist specialist, gradul IA, nivel studii S (poziția 

nr.2205 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina) în post de    
referent de specialitate, gradul I, nivel  studii S; 

o transformarea postului de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină 

generală, nivel studii S (poziția nr.2208 în Statul de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina) în post de referent de specialitate, gradul I, nivel studii S; 

o transformarea postului de consilier juridic, gradul IA, nivel studii S (poziția nr.2211 în 
Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina)  în post de  consilier, 
gradul I, nivel  studii S. 

 
➢  aprobarea numărului de 2427 posturi pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, după cum  
      urmează: 

       - personal de conducere(comitet director)             -        4  posturi; 
          - personal medico – sanitar                                      -  2203  posturi;  
            - personal tehnic, economic, informatică, 
                     şi administrativ                                                        -      79  posturi;  
                  - personal de întreținere și de deservire                  -    141  posturi                                                                            

            TOTAL                                                                   -  2.427 posturi 
➢ modificarea organigramei Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr.13/30.01.2020, cu modificările ulterioare și înlocuirea cu 
organigrama înscrisă în anexa nr.1 la proiectul de hotărâre; 

➢ înlocuirea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.13/30.01.2020, cu  modificările ulterioare, cu  statul de funcții înscris 
în anexa nr.2 la proiectul de hotărâre; 

➢ modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.154/19.11.2015, cu modificările și 
completările ulterioare, și înlocuirea acestuia cu Regulamentul de organizare și funcționare 
înscris în anexa nr.3 la proiectul de hotărâre. 

 

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

aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 



 1 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                           
Serviciul Resurse Umane şi                                                       
Managementul Unităților Sanitare                                          
Nr.8758/19.08.2020 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre  

pentru modificarea și completarea statului de funcții, aprobarea numărului de posturi, modificarea 
organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență 

Slatina 
 

 
I.CADRUL GENERAL DE FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR SANITARE CU PATURI AL CĂROR 

MANAGEMENT A FOST PRELUAT DE CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina este o unitate sanitară de utilitate publică, cu      
personalitate  juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Olt.  

   Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.13/30.01.2020 cu privire la aprobarea 
organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, cu modificările 
ulterioare, începând cu data de 01.02.2020, au fost aprobate numărul de posturi, organigrama şi 
statul de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina la nivelul a 2406 posturi, conform 
anexelor nr.1 și nr.2 la hotărâre, după cum urmează : 

 - personal de conducere(comitet director)            -         4  posturi; 
       - personal medico – sanitar                                    -   2.183  posturi; 
      - personal tehnic, economic, informatică, 
        şi administrativ                                                      -         78  posturi; 
       - personal de întreținere și de deservire               -       141  posturi                                                                            

        TOTAL                                                                -   2.406 posturi 
 

        Personalul din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina este încadrat pe posturi 
aferente personalului contractual, al cărui regim juridic este reglementat de Legea nr.53/2003 - 
Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Încadrarea pe funcții și salarizarea personalului din cadrul spitalului se face cu 
respectarea prevederilor Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările  ulterioare, și ale altor acte normative în vigoare. 

Normativele de personal pentru asistenţa medicală spitalicească pe categorii de personal şi 
tipuri de activităţi sunt prevăzute în anexele nr.1-11 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.1224/2010 
privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.778/2006 
privind aprobarea normativelor de personal. 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1224/2010 privind 
aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.778/2006 privind aprobarea 
normativelor de personal, normarea personalului din secţiile şi compartimentele cu paturi de 
anestezie şi terapie intensivă şi de terapie intensivă se realizează conform prevederilor Ordinului 
ministrului sănătăţii, interimar, nr.1.500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, cu 
completările ulterioare. Normarea personalului medico-sanitar din activitatea de prevenire şi control 
al infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare este prevăzută în anexa nr.I la Ordinul ministrului 
sănătăţii publice nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al 
infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare. Normarea personalului din centrele de sănătate mintală 
se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr.375/2006 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea centrelor de sănătate mintală. Normarea personalului din structurile de primire 
urgenţă - UPU-SMURD, UPU şi CPU - se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii 
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publice nr.1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a 
urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

II. PROPUNERE DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE STAT DE FUNCȚII AL SPITALULUI 

JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA 

 

 Prin adresa nr.23329/10.08.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.8627/14.08.2020, 

Spitalul Județean de Urgență Slatina a înaintat spre aprobare statul de funcții și organigrama unității 

sanitare, în temeiul prevederilor art.15 lit.a) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Gunvernului 

nr.56/2009, cu modificările ulterioare,  

Prin această adresă, Spitalul Județean de Urgență Slatina face următoarele precizări: 

− la stabilirea numărului de posturi prevăzute în statul de funcţii s-au avut în vedere prevederile Ordinului 
Ministrului Sănătății nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa 
spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătății nr.1778/2006 
privind aprobarea normativelor de personal şi Hotararea Consiliului Judeţean Olt nr.227/2016 cu privire 
la aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență  Slatina, cu modificările și 
completările ulterioare; 

− numărul de posturi prevăzut în statul de funcţii este mai mare cu 21 posturi faţă de posturile stabilite în 
statul de funcţii anterior. În statul înaintat spre aprobare, posturile sunt stabilite între limita minimă şi 
maximă a criteriilor de normare prevăzute în Ordinul Ministrului Sănătății nr.1224/2010; 

− numărul de posturi, pe categorii de personal şi locuri de muncă a fost stabilit în şedinţa Comitetului 
Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina din data de 30.07.2020 

 
1.Transformarea a 4 posturi vacante  din statul de funcţii, astfel: 
- transformarea postului vacant de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, 

nivel studii S de la Compartiment chirurgie plastică –microchirurgie reconstructivă (poziția nr.553 în 

Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina) în post de asistent medical, gradul principal 

specialitatea medicină generală, nivel studii S; 

- transformarea postului vacant de medic rezident ultimul an, specialitatea otorinolaringologie, nivel 

studii S de la Secția O.R.L. (poziția nr.630 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina) în post de medic specialist, specialitatea otorinolaringologie, nivel studii S; 

- transformarea postului vacant de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de 

la Secția obstetrică –ginecologie I (poziția nr.958 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina) în post de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL; 

- transformarea postului vacant de registrator medical, gradul debutant, nivel studii M de la Unitatea de 

primire urgențe (UPU) (poziția nr.1428 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina) în 

post de registrator medical, nivel studii M. 

2. Înființarea a 20 de posturi în statul de funcţii, astfel: 

-   înființarea unui post de medic specialist, specialitatea boli infecțioase, nivel studii S la Secția boli 
infecțioase; 

-   înființarea unui post de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel 
studii  PL la Secția boli infecțioase; 

-   înființarea unui post de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL la Secția    
boli infecțioase; 

-  înființarea unui post de asistent medical, grad debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii 
S la Secția boli infecțioase; 

-   înființarea unui post de asistent medical, grad debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii 
PL la Secția boli infecțioase; 

-   înființarea a 3 posturi de infirmieră, nivel studii M/G  la Secția boli infecțioase; 
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-   înființarea a 3 posturi de infirmieră, treaptă debutant, nivel studii M/G  la Secția boli infecțioase; 
-   înființarea a 5 posturi de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel 

studii  PL la Laboratorul explorări funcționale; 
-   înființarea unui post de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel 

studii  PL la Secția pneumologie; 
-   înființarea unui post de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii  PL la Secția 

pneumologie; 
-   înființarea unui post de asistent medical, grad debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii 

S la Secția pneumologie; 
-   înființarea unui post de infirmieră, nivel studii M/G  la Secția pneumologie. 
 

3. Reorganizarea Serviciului  de management al calității serviciilor medicale.  
În conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Preşedintelui 

Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr.1312/250/2020 privind organizarea și 
funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu 
paturi si serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității 
serviciilor de sănătate și siguranței pacientului se impune reorganizarea Serviciului de management 
al călității servicilor medicale prin: 

a) schimbarea denumirii din Serviciul de management al calității serviciilor medicale în 
Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate; 

b) înființarea unui post de medic, specialitatea medicină generală, nivel studii S la Serviciul  
de management al calității serviciilor de sănătate; 

c) transformarea a 3 posturi ocupate din cadrul Serviciului de management al calității 
serviciilor de sănătate, astfel : 
o transformarea postului de economist specialist, gradul IA, nivel studii S (poziția 

nr.2205 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina) în post de  
referent de specialitate, gradul I, nivel  studii S; 

o transformarea postului de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină 

generală, nivel studii S (poziția nr.2208 în Statul de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina) în post de referent de specialitate, gradul I, nivel studii S; 

o transformarea postului de consilier juridic, gradul IA, nivel studii S (poziția nr.2211 în 
Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina)  în post de  consilier, gradul 
I, nivel  studii S. 

      Conform prevederilor art.13 din Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr.1312/250/2020 privind organizarea și 
funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu 
paturi si serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității 
serviciilor de sănătate și siguranței pacientului  personalul Spitalului Județen de Urgență Slatina care 
ocupă funcţii în cadrul Serviciului de management al calităţii serviciilor medicale se reîncadrează în 
cadrul Serviciului de management al calităţii serviciilor de sănătate, cu acordul angajatului, pe 
posturile prevăzute la art. 7 alin.(1), cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
sănătăţii.  În cazul în care funcţia deţinută în cadrul Serviciului de management al calităţii serviciilor 
medicale nu se regăseşte în prezentul ordin şi personalul nu optează pentru reîncadrarea pe 
posturile prevăzute la art.7 alin.(1), acesta va fi redistribuit în cadrul altor structuri ale Spitalului 
Județean de Urgență Slatina, în funcţie de condiţiile generale şi specifice de ocupare a posturilor din 
cadrul acestor structuri.Reîncadrarea personalului Spitalului Județean de Urgență Slatina care ocupă 
funcţii în cadrul Serviciului de management al calităţii serviciilor medicale se face cu păstrarea 
gradului profesional avut.   
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III. SITUAȚIA  NUMĂRULUI  DE  POSTURI  PROPUS  SPRE  APROBARE DE SPITALUL 

JUDEȚEAN  DE  URGENȚĂ SLATINA, PE  CATEGORII  DE  PERSONAL 

 

 Nr.  
crt. 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA Număr 
 posturi  

1. Medici 335 

2. Alt personal sanitar superior 63 

3. Personal mediu sanitar 1107 

4. Infirmiere 381 

5. Ingrijitoare 200 

6. Brancardieri 117 

7 TESA 83 

8. Muncitori 135 

9. Personal de deservire 
6 

 TOTAL  2427 

 

 

Sintetizând datele din tabelul de mai sus, personalul Spitalul Județean de Urgență Slatina se 

poate structura în : 

PERSONAL DE CONDUCERE                      -       4 posturi 

PERSONAL MEDICO –SANITAR                                  - 2203 posturi 

PERSONAL TEHNIC, ECONOMIC, INFORMATICĂ ȘI ADMINISTRATIV     -    79 posturi   

PERSONAL DE ÎNTREȚINERE ȘI DE DESERVIRE           -  141 posturi    

____________________________________________________________________________________ 

             TOTAL                                                                                                     =  2427 posturi 

 

 

Situația comparativă a numărului de posturi actual, cu numărul de posturi propus spre 

aprobare, este următoarea: 

 

 Nr.  
crt. 

SPITALUL JUDEȚEAN DE  
URGENȚĂ SLATINA 

Număr 
posturi 
actual 

 Număr 
 posturi 

propus spre 
aprobare 

Diferențe  

 1 2  3 4(col.3-col.2) 

1. Medici 333 335 2 

2. Alt personal sanitar superior 63 63  

3. Personal mediu sanitar 1096 1107 11 

4. Infirmiere 374 381 7 

5. Ingrijitoare 200 200  

6. Brancardieri 117 117  

7. TESA 82 83 1 

8. Muncitori 135 135  

9. Personal de deservire 6 6  

 TOTAL  2397 2427 21 
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În urma modificărilor prezentate mai sus, la nivelul Spitalului Județean de Urgență, numărul de 

posturi propus spre aprobare, pe fiecare structură în parte, se prezintă astfel:  

 

Nr. 

crt. 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Număr 

posturi 

aprobate 

1 Comitet director 4 

2 Secţia Medicină internă 56 

3 Secţia Gastroenterologie 31 

4 Secţia Diabet zaharat, Nutriţie şi Boli metabolice 30 

5 Secţia Oncologie medicală 38 

6 Secţia Cardiologie 75 

7 Secţia Recuperare, Medicină fizică şi Balneologie 62 

8 Secţia Neurologie 89 

9 Compartiment Chirurgie toracică 9 

10 Secţia Chirurgie şi Ortopedie infantilă 25 

11 Secţia Ortopedie şi Traumatologie 44 

12 Secţia Chirurgie generală 64 

13 Compartiment Chirurgie plastică, Microchirurgie 

reconstructivă 

40 

14 Secția Urologie 27 

15 Secţia Oftalmologie 26 

16 Secţia O.R.L. 39 

17 Secţia A.T.I. 158 

18 Secţia Nefrologie 32 

19 Secţia Neonantologie 74 

20 Secţia Obstetrică - Ginecologie I 57 

21 Secţia Obstetrică - Ginecologie II 57 

22 Secţia Pediatrie 60 

23 Secţia Boli Infecţioase 55 

24 Secţia Psihiatrie 62 

25 Compartiment Neuropsihiatrie infantilă 21 

26 Compartiment Recuperare neuromotorie copii 32 

27 Compartiment dermatovenerologie 22 
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28 Compartiment boli cronice 21 

29 Centrul de Hemodializă 42 

30 Unitate de Primire Urgențe (UPU) 201 

31 Secția Pneumologie - Scornicești  65 

32 Camera de gardă - Scorniceşti 5 

33 Farmacie 31 

34 Sterilizare 24 

35 Dietetică 3 

36 Bloc operator (Central)  53 

37 Unitatea de transfuzie sanguină 12 

38 Serviciul de primire şi externare a bolnavilor 31 

39 Laborator analize medicale cu punct de lucru la 

Scornicești  

72 

40 Laborator radiologie și imagistică medicală cu punct de 

lucru la Scornicești 

54 

41 Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie ( bază 

de tratament) 

18 

42 Serviciul de anatomie patologică 26 

43 Centrul de sănătate mintală (CSM) 26 

44 Laborator explorări funcționale cu punct de lucru la 

Scornicești 

15 

45 Compartiment endoscopie bronșică - Scornicești 1 

46 Serviciul județean de medicină legală 27 

47 Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței 

medicale  

15 

48 Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice I 4 

49 Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice II 2 

50 Cabinet oncologie medicală 5 

51 Cabinet Medicină sportivă 2 

52 Cabinet Boli infecţioase 2 

53 Cabinet județean de dermatovenerologie (de 

epidemiologie a bolilor cu transmitere sexuală) 

1 

54 Cabinet Planificare familială 4 

55 Cabinet medicina muncii 3 

56 Serviciul de Evaluare şi Statistică Medicală şi DRG 28 

57 Dispensar TBC  22 

58 Dispensar TBC - Scornicești 3 
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59 Dispensar TBC – Drăgănești - Olt 5 

60 Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice –

Drănești -Olt 

2 

61 Ambulatoriul integrat spitalului 108 

62 Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate 10 

63 Biroul audit intern 4 

64 Biroul Juridic şi Relaţii cu Publicul 4 

65 Compartiment culte 1 

66 Direcția resurse umane, tehnică și administrativă 162 

 Servicul resurse umane, normare, organizare 10 

 Biroul de informatică 4 

Compartimentul intern de prevenire şi protecţie 2 

Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Transport 78 

Atelierul de întreţinere şi reparaţii instalații, utilaje, clăriri 68 

67 Serviciul contabilitate 5 

68 Biroul monitorizare, cheltuieli și venituri 3 

69 Biroul financiar 3 

70 Serviciul salarizare 5 

71 Serviciul Achiziţii Publice 7 

72 Personal finanțat din programe naționale 1 

  TOTAL GENERAL 2427 

 

 

IV. PROPUNEREA DE MODIFICARE  A REGULAMENTULUI  DE ORGANIZARE ȘI 
FUNCȚIONARE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA 

 
 

   Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.154/19.11.2015 cu privire la aprobare 
Regulament de organizare și funcționare pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, începând cu 
01.12.2015 s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.10/31.01.2019 cu privire la modificarea și   
completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Slatina, 
începând cu data de 01.02.2019 Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de 
Urgență Slatina a fost modificat, completat și înlocuit cu Regulamentului de organizare și funcționare 
al Spitalului Județean de Urgență Slatina prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărâre.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.146/26.09.2019 cu privire la modificarea 

organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean 

de Urgență Slatina, începând cu data de 01.10.2019 Regulamentului de organizare și funcționare al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost modificat. 

Prin adresa nr.23329/10.08.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.8627/14.08.2020, 
Spitalul Județean de Urgență Slatina solicită modificarea Regulamentului de organizare și funcționare 
al Spitalului Județean de Urgență Slatina ca urmare a reorganizării Serviciului de management al 
calității servicilor medicale. 
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V.PROPUNERI FINALE 

 

Având în vedere: 
-    adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.23329/10.08.2020 înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr.8627/14.08.2020;  
- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.28/ 

30.07.2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 cu privire la aprobarea structurii 

organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.13/30.01.2020 cu privire la aprobarea organigramei și 

a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.154/19.11.2015 cu privire la aprobare Regulament de 

organizare și funcționare pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.180 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.15 lit.a) – c) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, 
cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1 pct.3 lit.a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice  nr.921/2006 pentru stabilirea 
atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

- prevederile art.1, art.2 lit.a) şi f) şi art. 41 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile pct.2 („Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar 

sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială ’’) din anexa nr.II Cap.I la Legea 

– cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal 
pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului 
ministrului sănătății publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, modificat prin 
Ordinul Ministrului Sănătății nr.808/2019; 

- prevederile art.4 din Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de 
anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, aprobat prin Ordinul  Ministrului Sănătății 
nr.1500/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 pct.1 din Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr.1706/2007 privind conducerea și 
organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Cap.II, pct.2 lit.a)  din anexa nr.1 la  Ordinul Ministrului Sănătății nr.1101/2016 privind 
aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 
unităţile sanitare; 

- prevederile art.1 alin.(4) și art.7 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.375/2006 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea centrelor de sănătate mintală; 

- prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătății  și al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Management al Calităţii în Sănătate nr.1312/250/2020 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 , 
 

➢ propunem, începând cu data de 01.09.2020, următoarele: 
➢ modificarea și completarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.13/30.01.2020, cu modificările ulterioare,      
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după cum urmează: 
a) transformarea a 4 posturi vacante din Statul de funcții, astfel: 

- postul vacant de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii 

S de la Compartiment chirurgie plastică –microchirurgie reconstructivă (poziția nr.553 în Statul 

de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina)  se transformă în post de asistent medical, 

gradul principal specialitatea medicină generală, nivel studii S; 

- postul vacant de medic rezident ultimul an, specialitatea otorinolaringologie, nivel studii S de la 

Secția O.R.L. (poziția nr.630 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina) se 

transformă în post de medic specialist, specialitatea otorinolaringologie, nivel studii S; 

- postul vacant de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la Secția 

obstetrică –ginecologie I (poziția nr.958 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina) se transformă în post de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină 

generală, nivel studii PL; 

- postul vacant de registrator medical, gradul debutant, nivel studii M de la Unitatea de primire 

urgențe (UPU) (poziția nr.1428 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina) se 

transformă în post de registrator medical, nivel studii M. 

b) înființarea a 20 de posturi în Statul de funcții, astfel: 

- 1 post de medic specialist, specialitatea boli infecțioase, nivel studii S la Secția boli infecțioase; 
- 1 post de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii  PL la   

Secția boli infecțioase; 
- 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL la Secția boli  

infecțioase; 
- 1 post de asistent medical, grad debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii S la 

Secția boli infecțioase; 
- 1 post de asistent medical, grad debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL la 

Secția boli infecțioase; 
-  3 posturi de infirmieră, nivel studii M/G  la Secția boli infecțioase; 
-  3 posturi de infirmieră, treaptă debutant, nivel studii M/G  la Secția boli infecțioase; 
-  5 posturi de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii  PL 

la Laboratorul explorări funcționale; 
- 1 post de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii  PL la 

Secția pneumologie; 
- 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii  PL la Secția 

pneumologie; 
- 1 post de asistent medical, grad debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii S la 

Secția pneumologie; 
- 1 post de infirmieră, nivel studii M/G  la Secția pneumologie. 
c) Reorganizarea Serviciului  de management al calității serviciilor medicale, astfel : 

- schimbarea denumirii din Serviciul de management al calității serviciilor medicale în 
Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate; 

- înființarea unui post de medic, specialitatea medicină generală, nivel studii S la Serviciul  
de management al calității serviciilor de sănătate; 

- transformarea a 3 posturi ocupate din cadrul Serviciului de management al calității 
serviciilor de sănătate, astfel : 
o transformarea postului de economist specialist, gradul IA, nivel studii S (poziția 

nr.2205 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina) în post de    
referent de specialitate, gradul I, nivel  studii S; 

o transformarea postului de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină 

generală, nivel studii S (poziția nr.2208 în Statul de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina) în post de referent de specialitate, gradul I, nivel studii S; 

o transformarea postului de consilier juridic, gradul IA, nivel studii S (poziția nr.2211 în 
Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina)  în post de  consilier, gradul 
I, nivel  studii S. 
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➢  aprobarea numărului de 2427 posturi pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, după cum  
      urmează: 

       - personal de conducere(comitet director)             -        4  posturi; 
          - personal medico – sanitar                                      -  2203  posturi;  
            - personal tehnic, economic, informatică, 
                     şi administrativ                                                        -      79  posturi;  
                  - personal de întreținere și de deservire                  -    141  posturi                                                                            

            TOTAL                                                                   -  2.427 posturi 
➢ modificarea organigramei Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr.13/30.01.2020, cu  modificările ulterioare și înlocuirea cu organigrama 
înscrisă în anexa nr.1 la proiectul de hotărâre; 

➢ înlocuirea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.13/30.01.2020, cu  modificările ulterioare, cu  statul de funcții înscris 
în anexa nr.2 la proiectul de hotărâre; 

➢ modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.154/19.11.2015, cu modificările și 
completările ulterioare, și înlocuirea acestuia cu Regulamentul de organizare și funcționare 
înscris în anexa nr.3 la proiectul de hotărâre. 

 

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 şi  
     Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                                      Managementul Unităților Sanitare  
                                                                                                         Angela NICOLAE  
                                           
 
 
 
 
          Întocmit,  
                                                                                                                              Laura BOCAI                          


