
 

  
 
 

H O T Ă R Â R E 
- PROIECT- 

 

pentru  modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență 
Slatina  

 
          Având în vedere: 

➢   Referatul de aprobare nr.663/19.01.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
➢ adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.2441/19.01.2022 înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub  nr.645/19.01.2022; 
➢ Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

nr.42/18.01.2022; 
➢ Avizele Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt nr.21587/26.11.2021 și 

nr.12/17.01.2022 înregistrate la Spitalul Județean de Urgență Slatina sub                                   
nr. 34594/26.11.2021 și nr.2345/18.01.2022; 

➢ 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 și completările ulterioare; 

➢ Hotărârea 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 art.172 alin.(7) şi art.180 alin.(1) lit.d) din  Legea  nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.9 alin.(1) și (3) din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 3/2021 
privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare; 

➢ prevederile art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății 
Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

➢ prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1374/2016 pentru stabilirea atribuţiilor 
managerului interimar al spitalului public; 

 
 

 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 şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art. I. Structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, astfel cum a fost modificată și înlocuită cu 
structura organizatorică înscrisă în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018, 
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Punctul I.30 – SECȚIA PNEUMOLOGIE se modifică și va avea următorul cuprins: 
   “ “ 

I.30 SECȚIA PNEUMOLOGIE, din care:                        84 

I.30.1 COMPARTIMENT TBC 30  

I.30.2 COMPARTIMENT TBC -MDR 5  

I.30.3 COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE 10  

 
2. După Punctul I.32 - SPITALIZARE DE ZI se introduce un nou punct, Punctul I.32¹ care va     
avea următorul cuprins: 

“                                                                                                                                                             “ 
I.32¹ CENTRU DE EVALUARE ȘI TRATAMENT ANTIVIRAL – spitalizare de zi  10 

 
 Art. II. Prevederile prezentei hotărâri se aplică pe perioada de valabilitate a avizelor Direcției 
de Sănătate Publică Județeană Olt nr.21587/26.11.2021 și nr.12/17.01.2022, care potrivit 
prevederilor art.9 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri 
pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și 
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, au valabilitate 
până la data de 31 martie 2022. 

Art. III. Prezenta hotărâre 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
B.L./B.L.2ex. 



 

  

 
REFERAT DE APROBARE 

 
la Proiectul de hotărâre pentru  modificarea și completarea structurii organizatorice a 

Spitalului Județean de Urgență Slatina  

 
 

 
  Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina este o unitate sanitară de utilitate publică, cu 

personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Olt.  
În prezent Spitalul Județean de Urgență Slatina funcționează conform organigramei și statului 

de funcții aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.13/30.01.2020, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel cum au fost înlocuite cu organigrama și statul de funcții înscrise în 
anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.178/25.11.2021, la nivelul a 2427 
posturi,  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 

   
 
 

I.  CADRUL LEGAL PRIVIND MODIFICAREA  
STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI PUBLIC 

 
 

 
 Potrivit prevederilor art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul 
Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale au următoarele atribuţii: 
(…..) b) aprobarea propunerilor privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, 
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din domeniul său de 
competenţă, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii Publice. 

De asemenea, potrivit prevederilor art.15 lit.d) din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și 
competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice 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: (….)  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. 

Conform prevederilor art.172 alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății,republicată, cu modificările și completările ulterioare, structura organizatorică, 
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reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din 
reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă prin ordin al 
ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului 
Sănătăţii. 

Conform prevederilor art.180 alin.(1) lit.d) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul politicii 
de personal şi al structurii organizatorice managerul are, în principal, următoarele atribuţii: (….) d) 
propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în 
vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie 
sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prevăzute la art. 172. 

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de 
vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările 
și completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art.172 alin.(6) și (7) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din rețeaua 
Ministerului Sănătății, a celor din subordinea autorităților administrației publice locale și din rețeaua 
proprie a altor ministere și instituții publice cu rețea sanitară proprie se realizează cu avizul direcțiile 
de sănătate publică județene/a municipiului București, în funcție de necesități, în vederea asigurării 
condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au drept scop prevenirea și controlul infecției cu 
virusul SARS-CoV-2. Reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din subordinea autorităților 
administrației publice locale se vor face la solicitarea și cu consultarea acestora. 

 Avizele, prevăzute la alin. (1) şi (2), eliberate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi 
a municipiului Bucureşti, privind modificarea şi reorganizarea structurii organizatorice, au valabilitate 
până la data de 31 martie 2022.  

 
 

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ  
A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA 

 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 cu privire la aprobarea 

structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost aprobată, începând 
cu data de 01.01.2017, structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slatina. 

  Structura organizatorică a Spitalul Județean de Urgență Slatina înscrisă în anexa la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 a fost modificată prin Hotărârile Consiliului 

Județean Olt nr.18/23.02.2017 și nr.175/26.10.2017, respectiv a fost modificată și înlocuită cu 
anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018, care a fost ulterior modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.201/29.11.2018, completată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.185/28.11.2019 și modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.169/28.10.2021.  
 Structura organizatorică actuală a Spitalului Județean de Urgență Slatina este 
următoarea: 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN  DE URGENȚĂ SLATINA   

Nr. 
crt. 

I. SECȚIA /COMPARTIMENTUL 
Număr paturi 

pe  
compartimente  

Număr de 
paturi  

pe secții  

I.1 SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ, din care:    75 

I.1.1 
   COMPARTIMENT HEMATOLOGIE  10   

I.2 SECȚIA GASTROENTEROLOGIE    25 

I.3 
SECȚIA DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE, din care:    25 

I.3.1.                 COMPARTIMENT ENDOCRINOLIGIE  5   

I.4 SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ,  din care:   45 

lnk:LEG%20PRL%2095%202006%200
https://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82048803&d=2021-10-25#p-82048803
https://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82048804&d=2021-10-25#p-82048804
act:3977848%20330749791
act:3977848%20330749792


I.4.1.                 COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE  5   

I.5 SECȚIA CARDIOLOGIE, din care:   80 

I.5.1. 
               COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ 
CORONARIENI  8   

I.6 
SECȚIA RECUPERARE,MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEOLOGIE   50 

I.7 SECȚIA NEUROLOGIE, din care:   60 

I.7.1.        COMPARTIMENT RECUPERARE NEUROLOGICĂ 5   

I.7.2.         COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ 15   

I.8 COMPARTIMENT CHIRURGIE TORACICĂ   5 

I.9 SECȚIA CHIRURGIE ȘI ORTOPEDIE INFANTILĂ   25 

I.10 SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE    35 

I.11 SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ   70 

I.12 
COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ, 
MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ,  din care:    20 

I.12.1                          - pentru arși  10   

I.13 SECȚIA UROLOGIE    25 

I.14 SECȚIA OFTALMOLOGIE, din care:    25 

I.14.1             COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE COPII 2   

I.15 SECȚIA O.R.L., din care:    35 

I.15.1       COMPARTIMENT O.R.L. COPII 5   

I.15.2 
      COMPARTIMENT CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-         
       FACIALĂ 10   

I.16 SECȚIA A.T.I., din care:    38 

I.16.1             A.T.I. OBSTETRICĂ –GINECOLOGIE 8   

I.17 SECȚIA NEFROLOGIE, din care:    29 

I.17.1            COMPARTIMENT DIALIZĂ PERITONEALĂ 4   

I.18 SECȚIA NEONATOLOGIE , din care:    40 

I.18.1             COMPARTIMENT PREMATURI 10   

I.18.2             COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ 10   

I.19 SECȚIA OBSTETRICĂ –GINECOLOGIE I   50 

I.20 SECȚIA OBSTETRICĂ –GINECOLOGIE II   50 

I.21 SECȚIA PEDIATRIE, din care:    60 

I.21.1               TERAPIE ACUTĂ       10   

I.22 SECȚIA BOLI INFECȚIOASE, din care:    50 

I.22.2               TERAPIE ACUTĂ       6   

I.22.3               COMPARTIMENT HIV/SIDA 6   

I.23 SECȚIA PSIHIATRIE   75 

  I.23.1               COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI 10  

I.24 COMPARTIMENT NEUROPSIHIATRIE INFANTILĂ   15 

I.25 
COMPARTIMENT DE RECUPERARE NEURO-MOTORIE 
COPII   15 

I.26 COMPARTIMENT DERMATOVENEROLOGIE    14 

I.27 COMPARTIMENT BOLI CRONICE   22 

I.28 CENTRUL DE HEMODIALIZĂ         9 aparate     

I.29 UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE (UPU)     

I.29.1             CABINET MEDICINĂ DENTARĂ DE URGENȚĂ     

                                           SCORNICEȘTI      



I.30 SECȚIA PNEUMOLOGIE,  din care:    84 

I.30.1            COMPARTIMENT TBC 34   

I.30.2            COMPARTIMENT TBC - MDR 5   

I.30.3 
    COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ         

RESPIRATORIE 10   

I.31 CAMERA DE GARDĂ      

  TOTAL    1142 

I.32 SPITALIZARE DE ZI, din care:    13 

              2 paturi la parterul clădirii Scornicești      

  Nota : spitalul are aprobate 1161 de paturi, din care 8 paturi închise  temporar  

I.33 FARMACIA     

I.34 STERILIZARE     

I.35 BLOC OPERATOR (central)     

I.36 UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINĂ     

I.37 
SERVICIUL DE PRIMIRE ȘI EXTERNARE AL 
BOLNAVILOR     

I.38 
LABORATOR ANALIZE MEDICALE cu punct de lucru la 
SCORNICEȘTI     

I.39 
LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 
cu punct de lucru la SCORNICEȘTI     

I.39.1           COMPARTIMENT COMPUTER TOMOGRAF     

I.40  
LABORATOR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEOLOGIE ( bază de tratament)     

I.41 SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ     

I.41.1           COMPARTIMENT CITOLOGIE        

I.41.2           COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE     

I.41.3           PROSECTURĂ     

I.41.4           CAMERA FRIGORIFICĂ SCORNICEȘTI     

I.42 CENTRU DE SĂNĂTATE MINTALĂ ( CSM)     

I.43 
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE cu punct de 
lucru la SCORNICEȘTI     

I.44 
COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONȘICĂ -
SCORNICEȘTI     

I.45 SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINĂ LEGALĂ     

I.46 
SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE 
ASISTENȚEI MEDICALE     

I.47 
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE I     

I.48 
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE II     

I.49 CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ     

I.50 CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ     

I.51 CABINET BOLI INFECȚIOASE     

I.52 

CABINET JUDEȚEAN DE DERMATOVENEROLOGIE             
( DE EPIDEMIOLOGIE A BOLILOR  CU TRANSMITERE 
SEXUALĂ )     

I.53 CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ     

I.54  CABINET MEDICINA MUNCII     

I.55 
SERVICIUL DE EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ 
ȘI DRG     

I.56 DISPENSAR TBC     

I.57 DISPENSAR TBC SCORNICEȘTI     



I.58 DISPENSAR TBC DRĂGĂNEȘTI -OLT     

I.59 
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE- DRĂGĂNEȘTI -OLT   

  
II. AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU 

CABINETE ÎN SPECIALITĂȚILE:      

  
              A. CABINETE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN 
SLATINA               

II.A.1  MEDICINĂ INTERNĂ      

II.A.2 CARDIOLOGIE      

II.A.3 O.R.L.     

II.A.4 OFTALMOLOGIE     

II.A.5 CHIRURGIE GENERALĂ     

II.A.6 OBSTERICĂ -GINECOLOGIE      

II.A.7 NEUROLOGIE     

II.A.8 ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE     

II.A.9 DERMATOVENEROLOGIE     

II.A.10 NEFROLOGIE     

II.A.11 ENDOCRINOLOGIE     

II.A.12 UROLOGIE     

II.A.13 IMUNOLOGIE CLINICĂ ȘI ALERGOLOGIE     

II.A.14 PSIHIATRIE     

II.A.15 RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE     

II.A.16 CHIRURGIE TORACICĂ     

II.A.17 
CHIRURGIE PLASTICĂ, MICROCHIRURGIE 
RECONSTRUCTIVĂ     

II.A.18 GASTROENTEROLOGIE     

II.A.19 GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE     

II.A.20 PNEUMOLOGIE     

II.A.21 CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO -FACIALĂ     

II.A.22 HEMATOLOGIE     

II.A.23 CHIRURGIE ȘI ORTOPEDIE INFANTILĂ     

II.A.24 PEDIATRIE     

II.A.25 DERMATOVENEROLOGIE- COPII     

II.A.26 NEUROPSIHIATRIE INFANTILĂ     

II.A.27 GENETICĂ MEDICALĂ     

II.A.28 REUMATOLOGIE   

II.A.29 ORTOPTICĂ     

II.A.30 AUDIOLOGIE     

II.A.31 LOGOPEDIE     

II.A.32 PSIHOLOGIE     

II.A.33 SĂLI DE TRATAMENTE     

II.A.34 REGISTRATURĂ MEDICALĂ     

  
    B. CABINETE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN 
SCORNICEȘTI               

II.B.1  MEDICINĂ INTERNĂ      

II.B.2 OBSTETRICĂ -GINECOLOGIE     

II.B.3 DERMATOVENEROLOGIE     

II.B.4 PEDIATRIE     

II.B.5 PNEUMOLOGIE     



II.B.6 CARDIOLOGIE   

      C. CABINETE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN DRĂGĂNEȘTI -OLT   

II.C.1 NEUROLOGIE   

II.C.2 MEDICINĂ INTERNĂ   

II.C.3 PEDIATRIE   

II.C.4 PUNCT DE RECOLTARE PROBE BIOLOGICE   

 
 
APARAT FUNCȚIONAL 
La nivelul spitalului funcționează Centrul Judetean de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli 

Metabolice. 
 Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriul integrat. 

 
 
 
III. PROPUNERILE SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA PRIVIND 

MODIFICAREA   ȘI COMPLETAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE ACTUALE 
 
 

Prin adresa nr.2441/19.01.2022 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub                                
nr. 229/10.01.2022, Spitalul Județean de Urgență Slatina a solicitat modificarea și 
completarea structurii organizatorice actuale. 

 
Având în vedere scăderea numărului de cazuri de infectie Covid, o scadere în ceea ce 

priveste incidenta cumulată la nivelul județului precum și Ordinul Comandamentului Actiunii 
nr.9686/19.11.2021 privind instituirea unor măsuri necesare la nivelul unităților sanitare publice cu 
paturi pentru combaterea pandemiei cu virusul SARS Cov 2,  Spitalul Județean de Urgență Slatina,  
reorganizează  sectorul Covid, dupa cum urmează: 

1. Boli Infectioase Covid cu un număr de 97 paturi destinate pacientilor adulti suspecți și 
confirmati Covid. Cele 97 paturi sunt organizate în trei locatii diferite –corp Medicală– etajele 5-2 – 
80 paturi , corp Materno-Infantil -7 paturi însotitori Pediatrie Covid și 10 paturi suspecti Covid adulti 
în Corp Boli Infectioase. 

2. Pediatrie Covid - cu un număr de 17 paturi destinate pacientilor suspecti și confirmați 
Covid pediatrie. Cele 17 paturi sunt organizate la nivelul etajului 7-corp B Materno-Infantil. 

3. ATI –Covid –cu un numaăr de 10  paturi destinate pacienților confirmati Covid. Cele 10 
paturi sunt organizate la nivelul etajului 2-corp B Materno-Infantil. 

 
Reorganizarea sectorului Covid prin scăderea numărului de paturi presupune următoarele : 

o desființare extindere UPU-arie Covid existent în locatia Parter AIS 

o reluarea activității medicale a secției Recuperare Medicală Adulți pe un număr 

de 14 paturi localizate la parter AIS 

o reluarea activității medicale a compartimentului de Recuperare Neuromotorie 

Pediatrică pe cele 15 paturi aprobate în structura 

o se menține relocarea sectiilor din Corp Medicală  concomitent cu reducerea 

numărului de paturi (secțiile Oncologie Medicală, Medicină Internă, Boli de 

nutritie, Nefrologie, ATI-non Covid) și suspendarea activității medicale 

(secțiile Dermatologie, Boli cronice). 

o Dupa reorganizare sectorul Covid al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

va avea un  total de 124 paturi. 

Spitalul Județean de Urgență Slatina  a solicitat avizarea favorabilă a relocării celor 10 paturi 
ale Compartimentului Recuperare Medicala Respiratorie din structura Compartimentului TBC 
Scornicesti. 

Astfel că Sectia Pneumologie Scornicesti va avea următoarea structură: 
o Sectia Pneumologie =  39 paturi 

o Compartiment TBC = 30 paturi 

o Compartiment MDR –TBC = 5 paturi 

o Compartiment Recuperare Medicala Respiratorie = 10 paturi 



 

Spitalul Județean de Urgență Slatina a solicitat avizarea înființării Centrului de Evaluare și 

Tratament antiviral, ce urmează a fi administrat pacientilor infectati COVID-19 (Centrul) în Corpul 

de Cladire Medicală – Corp confirmati COVID. 

Centrul se va organiza la nivelul a 2 saloane cu câte 4 paturi din etajul 1 al corpului Medicală 
unde pacienții confirmati COVID-19  vor putea să beneficieze de evaluare și tratament antiviral în 
regim de spitalizare de zi. Pacienții vor fi evaluati în acest sector, vor avea acces direct la evaluarea 
radiologică, iar evaluarea clinică și paraclinică se va face în regim de spitalizare de zi, fără părăsirea 
sectorului Confirmati COVID. Accesul pacienților se va face prin zona rosie de la parterul corpului 
de clădire Medicală, pe scara, sau cu liftul. Evaluarea pacientilor, inițierea tratamentului antiviral si 
monitorizarea se va face de către personalul de specialitate – medici Boli Infectioase – în regim de 
spitalizare de zi. La sfarsitul perioadei de tratament antiviral pacientul va fi reevaluat în vederea 
stabilirii conduitei ulterioare. 

 
IV. AVIZELE DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ OLT 

PRIVIND MODIFICAREA  ȘI COMPLETAREASTRUCTURII ORGANIZATORICE A 
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA 

 
 

Cu respestare prevederilor art.9 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului                     
nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de 
vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările  ulterioare, prin adresa nr.21587/26.11.2021 înaintată Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt a avizat favorabil  structura Secției pneumologie 
propusă de Spitalul Județean de Urgență Slatina, astfel: 

o Sectia Pneumologie =  39 paturi 

o Compartiment TBC = 30 paturi 

o Compartiment MDR –TBC = 5 paturi 

o Compartiment Recuperare Medicala Respiratorie = 10 paturi 

 

În conformitate cu prevederile art.5¹ alin.(3) din Ordinul Minitrului Sănătății nr.434/2021 

privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în 
contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa 
medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor 
în 3 niveluri de competenţă,  cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Sănătate Publică 

Județeană Olt a avizat înființarea Centrului de Evaluare și Tratament antiviral prin eliberarea 
Avizului nr.12/17.01.2022, înregistrat la Spitalul Județean de Urgență Slatina sub 
nr.2345/18.01.2022. 

Facem mențiunea că potrivit art.9 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2021 
privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările  
ulterioare, avizele, prevăzute la alin. (1) şi (2), eliberate de către direcţiile de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, privind modificarea şi reorganizarea structurii organizatorice, au 
valabilitate până la data de 31 martie 2022.  

 
 

V.PROPUNERI 

 

Având în vedere: 
➢ adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.2441/19.01.2022 înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub  nr.645/19.01.2022; 
➢ Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

nr.42/18.01.2022; 
➢ Avizele Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt nr.21587/26.11.2021 și 

nr.12/17.01.2022 înregistrate la Spitalul Județean de Urgență Slatina sub                                   
nr. 34594/26.11.2021 și nr.2345/18.01.2022; 

act:3977848%20330749791
act:3977848%20330749792


➢ 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 și completările ulterioare; 

➢ Hotărârea 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 art.172 alin.(7) şi art.180 alin.(1) lit.d) din  Legea  nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.9 alin.(1) și (3) din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 3/2021 
privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare; 

➢ prevederile art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății 
Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

➢ prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1374/2016 pentru stabilirea atribuţiilor 
managerului interimar al spitalului public; 

 
propunem: 

 
➢   Structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, astfel cum a fost modificată și 
înlocuită cu structura organizatorică înscrisă în Anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.16/25.01.2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 
și se completează după cum urmează: 
 
1. Punctul I.30 – SECȚIA PNEUMOLOGIE se modifică și va avea următorul cuprins: 

            
   “ “ 

I.30 SECȚIA PNEUMOLOGIE, din care:                        84 

I.30.1 COMPARTIMENT TBC 30  

I.30.2 COMPARTIMENT TBC -MDR 5  

I.30.3 COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE 10  

 
 2. După Punctul I.32 - SPITALIZARE DE ZI se introduce un nou punct, Punctul I.32¹ care 
va avea următorul cuprins: 

 
I.32¹ CENTRU DE EVALUARE ȘI TRATAMENT ANTIVIRAL – spitalizare de zi  10 

 
Modificarea  și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență 

Slatina, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, astfel cum a fost 
modificată și înlocuită cu Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018, cu 
modificările și completările ulterioare, se aprobă pe perioada de valabilitate a avizelor 
Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt nr.121587/26.11.2021 și nr.12/17.01.2022, care 
potrivit prevederilor art.9 alin.(3) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind 
unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare, au valabilitate până la data de 31 martie 2022. 

 



 

 

 

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

aprobarea acestuia în forma prezentată. 

        

 

 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                      
Serviciul Resurse Umane şi                                                                  
Managementul Unităților Sanitare                                                    
Nr. 667/19.01.2022  
 
 
 
 

RAPORT   
la proiectul de hotărâre  

   pentru  modificarea  și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de 
Urgență Slatina  

 
         
 

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

În prezent Spitalul Județean de Urgență Slatina funcționează conform organigramei și statului 
de funcții aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.13/30.01.2020, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel cum au fost înlocuite cu organigrama și statul de funcții înscrise în 
anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.178/25.11.2021, la nivelul a 2427 
posturi,  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 

   
 

I.  CADRUL LEGAL PRIVIND MODIFICAREA  
STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI PUBLIC 

 
 

 Potrivit prevederilor art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul 
Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale au următoarele atribuţii: 
(…..) b) aprobarea propunerilor privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, 
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din domeniul său de 
competenţă, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii Publice. 

De asemenea, potrivit prevederilor art.15 lit.d) din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și 
competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice 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: (….)  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. 

Conform prevederilor art.172 alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății,republicată, cu modificările și completările ulterioare, structura organizatorică, 
reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din 
reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă prin ordin al 
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ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului 
Sănătăţii. 

Conform prevederilor art.180 alin.(1) lit.d) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul politicii 
de personal şi al structurii organizatorice managerul are, în principal, următoarele atribuţii: (….) d) 
propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în 
vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, 
după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prevăzute la art. 172. 

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de 
vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările 
și completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art.172 alin.(6) și (7) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din rețeaua 
Ministerului Sănătății, a celor din subordinea autorităților administrației publice locale și din rețeaua 
proprie a altor ministere și instituții publice cu rețea sanitară proprie se realizează cu avizul direcțiile 
de sănătate publică județene/a municipiului București, în funcție de necesități, în vederea asigurării 
condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au drept scop prevenirea și controlul infecției cu 
virusul SARS-CoV-2. Reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din subordinea autorităților 
administrației publice locale se vor face la solicitarea și cu consultarea acestora. 

 Avizele, prevăzute la alin. (1) şi (2), eliberate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, privind modificarea şi reorganizarea structurii organizatorice, au valabilitate 
până la data de 31 martie 2022.  

 
 

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ  
A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA 

 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 cu privire la aprobarea 
structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost aprobată, începând cu 

data de 01.01.2017, structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slatina. 
  Structura organizatorică a Spitalul Județean de Urgență Slatina înscrisă în anexa la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 a fost modificată prin Hotărârile Consiliului 
Județean Olt nr.18/23.02.2017 și nr.175/26.10.2017, respectiv a fost modificată și înlocuită cu 

anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018, care a fost ulterior modificată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.201/29.11.2018, completată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.185/28.11.2019 și modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.169/28.10.2021.  

 Structura organizatorică actuală a Spitalului Județean de Urgență Slatina este 
următoarea: 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN  DE URGENȚĂ SLATINA   

Nr. 
crt. 

I. SECȚIA /COMPARTIMENTUL 
Număr paturi 

pe  
compartimente  

Număr de 
paturi  

pe secții  

I.1 SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ, din care:    75 

I.1.1 
   COMPARTIMENT HEMATOLOGIE  10   

I.2 SECȚIA GASTROENTEROLOGIE    25 

I.3 
SECȚIA DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE, din care:    25 

lnk:LEG%20PRL%2095%202006%200
https://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82048803&d=2021-10-25#p-82048803
https://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82048804&d=2021-10-25#p-82048804
act:3977848%20330749791
act:3977848%20330749792
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I.3.1.                 COMPARTIMENT ENDOCRINOLIGIE  5   

I.4 SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ,  din care:   45 

I.4.1.                 COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE  5   

I.5 SECȚIA CARDIOLOGIE, din care:   80 

I.5.1. 
               COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ 
CORONARIENI  8   

I.6 
SECȚIA RECUPERARE,MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEOLOGIE   50 

I.7 SECȚIA NEUROLOGIE, din care:   60 

I.7.1.        COMPARTIMENT RECUPERARE NEUROLOGICĂ 5   

I.7.2.         COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ 15   

I.8 COMPARTIMENT CHIRURGIE TORACICĂ   5 

I.9 SECȚIA CHIRURGIE ȘI ORTOPEDIE INFANTILĂ   25 

I.10 SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE    35 

I.11 SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ   70 

I.12 
COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ, 
MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ,  din care:    20 

I.12.1                          - pentru arși  10   

I.13 SECȚIA UROLOGIE    25 

I.14 SECȚIA OFTALMOLOGIE, din care:    25 

I.14.1             COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE COPII 2   

I.15 SECȚIA O.R.L., din care:    35 

I.15.1       COMPARTIMENT O.R.L. COPII 5   

I.15.2 
      COMPARTIMENT CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-         
       FACIALĂ 10   

I.16 SECȚIA A.T.I., din care:    38 

I.16.1             A.T.I. OBSTETRICĂ –GINECOLOGIE 8   

I.17 SECȚIA NEFROLOGIE, din care:    29 

I.17.1            COMPARTIMENT DIALIZĂ PERITONEALĂ 4   

I.18 SECȚIA NEONATOLOGIE , din care:    40 

I.18.1             COMPARTIMENT PREMATURI 10   

I.18.2             COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ 10   

I.19 SECȚIA OBSTETRICĂ –GINECOLOGIE I   50 

I.20 SECȚIA OBSTETRICĂ –GINECOLOGIE II   50 

I.21 SECȚIA PEDIATRIE, din care:    60 

I.21.1               TERAPIE ACUTĂ       10   

I.22 SECȚIA BOLI INFECȚIOASE, din care:    50 

I.22.2               TERAPIE ACUTĂ       6   

I.22.3               COMPARTIMENT HIV/SIDA 6   

I.23 SECȚIA PSIHIATRIE   75 

  I.23.1               COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI 10  

I.24 COMPARTIMENT NEUROPSIHIATRIE INFANTILĂ   15 

I.25 
COMPARTIMENT DE RECUPERARE NEURO-MOTORIE 
COPII   15 

I.26 COMPARTIMENT DERMATOVENEROLOGIE    14 
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I.27 COMPARTIMENT BOLI CRONICE   22 

I.28 CENTRUL DE HEMODIALIZĂ         9 aparate     

I.29 UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE (UPU)     

I.29.1             CABINET MEDICINĂ DENTARĂ DE URGENȚĂ     

                                           SCORNICEȘTI      

I.30 SECȚIA PNEUMOLOGIE,  din care:    84 

I.30.1            COMPARTIMENT TBC 34   

I.30.2            COMPARTIMENT TBC - MDR 5   

I.30.3 
    COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ         

RESPIRATORIE 10   

I.31 CAMERA DE GARDĂ      

  TOTAL    1142 

I.32 SPITALIZARE DE ZI, din care:    13 

              2 paturi la parterul clădirii Scornicești      

  Nota : spitalul are aprobate 1161 de paturi, din care 8 paturi închise  temporar  

I.33 FARMACIA     

I.34 STERILIZARE     

I.35 BLOC OPERATOR (central)     

I.36 UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINĂ     

I.37 
SERVICIUL DE PRIMIRE ȘI EXTERNARE AL 
BOLNAVILOR     

I.38 
LABORATOR ANALIZE MEDICALE cu punct de lucru la 
SCORNICEȘTI     

I.39 
LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 
cu punct de lucru la SCORNICEȘTI     

I.39.1           COMPARTIMENT COMPUTER TOMOGRAF     

I.40  
LABORATOR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEOLOGIE ( bază de tratament)     

I.41 SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ     

I.41.1           COMPARTIMENT CITOLOGIE        

I.41.2           COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE     

I.41.3           PROSECTURĂ     

I.41.4           CAMERA FRIGORIFICĂ SCORNICEȘTI     

I.42 CENTRU DE SĂNĂTATE MINTALĂ ( CSM)     

I.43 
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE cu punct de 
lucru la SCORNICEȘTI     

I.44 
COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONȘICĂ -
SCORNICEȘTI     

I.45 SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINĂ LEGALĂ     

I.46 
SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE 
ASISTENȚEI MEDICALE     

I.47 
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE I     

I.48 
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE II     

I.49 CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ     
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I.50 CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ     

I.51 CABINET BOLI INFECȚIOASE     

I.52 

CABINET JUDEȚEAN DE DERMATOVENEROLOGIE             
( DE EPIDEMIOLOGIE A BOLILOR  CU TRANSMITERE 
SEXUALĂ )     

I.53 CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ     

I.54  CABINET MEDICINA MUNCII     

I.55 
SERVICIUL DE EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ 
ȘI DRG     

I.56 DISPENSAR TBC     

I.57 DISPENSAR TBC SCORNICEȘTI     

I.58 DISPENSAR TBC DRĂGĂNEȘTI -OLT     

I.59 
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE- DRĂGĂNEȘTI -OLT   

  
II. AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU 

CABINETE ÎN SPECIALITĂȚILE:      

  
              A. CABINETE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN 
SLATINA               

II.A.1  MEDICINĂ INTERNĂ      

II.A.2 CARDIOLOGIE      

II.A.3 O.R.L.     

II.A.4 OFTALMOLOGIE     

II.A.5 CHIRURGIE GENERALĂ     

II.A.6 OBSTERICĂ -GINECOLOGIE      

II.A.7 NEUROLOGIE     

II.A.8 ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE     

II.A.9 DERMATOVENEROLOGIE     

II.A.10 NEFROLOGIE     

II.A.11 ENDOCRINOLOGIE     

II.A.12 UROLOGIE     

II.A.13 IMUNOLOGIE CLINICĂ ȘI ALERGOLOGIE     

II.A.14 PSIHIATRIE     

II.A.15 RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE     

II.A.16 CHIRURGIE TORACICĂ     

II.A.17 
CHIRURGIE PLASTICĂ, MICROCHIRURGIE 
RECONSTRUCTIVĂ     

II.A.18 GASTROENTEROLOGIE     

II.A.19 GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE     

II.A.20 PNEUMOLOGIE     

II.A.21 CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO -FACIALĂ     

II.A.22 HEMATOLOGIE     

II.A.23 CHIRURGIE ȘI ORTOPEDIE INFANTILĂ     

II.A.24 PEDIATRIE     

II.A.25 DERMATOVENEROLOGIE- COPII     

II.A.26 NEUROPSIHIATRIE INFANTILĂ     
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II.A.27 GENETICĂ MEDICALĂ     

II.A.28 REUMATOLOGIE   

II.A.29 ORTOPTICĂ     

II.A.30 AUDIOLOGIE     

II.A.31 LOGOPEDIE     

II.A.32 PSIHOLOGIE     

II.A.33 SĂLI DE TRATAMENTE     

II.A.34 REGISTRATURĂ MEDICALĂ     

  
    B. CABINETE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN 
SCORNICEȘTI               

II.B.1  MEDICINĂ INTERNĂ      

II.B.2 OBSTETRICĂ -GINECOLOGIE     

II.B.3 DERMATOVENEROLOGIE     

II.B.4 PEDIATRIE     

II.B.5 PNEUMOLOGIE     

II.B.6 CARDIOLOGIE   

      C. CABINETE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN DRĂGĂNEȘTI -OLT   

II.C.1 NEUROLOGIE   

II.C.2 MEDICINĂ INTERNĂ   

II.C.3 PEDIATRIE   

II.C.4 PUNCT DE RECOLTARE PROBE BIOLOGICE   

 
 
APARAT FUNCȚIONAL 
La nivelul spitalului funcționează Centrul Judetean de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli 

Metabolice. 
 Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriul integrat. 

 
 
III. PROPUNERILE SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA PRIVIND 

MODIFICAREA   ȘI COMPLETAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE ACTUALE 
 
 

Prin adresa nr.2441/19.01.2022 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub                                
nr. 229/10.01.2022, Spitalul Județean de Urgență Slatina a solicitat modificarea și completarea 
structurii organizatorice actuale. 

 
Având în vedere scăderea numărului de cazuri de infectie Covid, o scadere în ceea ce 

priveste incidenta cumulată la nivelul județului precum și Ordinul Comandamentului Actiunii 
nr.9686/19.11.2021 privind instituirea unor măsuri necesare la nivelul unităților sanitare publice cu 
paturi pentru combaterea pandemiei cu virusul SARS Cov 2,  Spitalul Județean de Urgență Slatina,  
reorganizează  sectorul Covid, dupa cum urmează: 

1. Boli Infectioase Covid cu un număr de 97 paturi destinate pacientilor adulti suspecți și 
confirmati Covid. Cele 97 paturi sunt organizate în trei locatii diferite –corp Medicală– etajele 5-2 – 
80 paturi , corp Materno-Infantil -7 paturi însotitori Pediatrie Covid și 10 paturi suspecti Covid adulti 
în Corp Boli Infectioase. 

2. Pediatrie Covid - cu un număr de 17 paturi destinate pacientilor suspecti și confirmați 
Covid pediatrie. Cele 17 paturi sunt organizate la nivelul etajului 7-corp B Materno-Infantil. 

3. ATI –Covid –cu un numaăr de 10  paturi destinate pacienților confirmati Covid. Cele 10 
paturi sunt organizate la nivelul etajului 2-corp B Materno-Infantil. 
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Reorganizarea sectorului Covid prin scăderea numărului de paturi presupune următoarele : 

o desființare extindere UPU-arie Covid existent în locatia Parter AIS 

o reluarea activității medicale a secției Recuperare Medicală Adulți pe un număr 

de 14 paturi localizate la parter AIS 

o reluarea activității medicale a compartimentului de Recuperare Neuromotorie 

Pediatrică pe cele 15 paturi aprobate în structura 

o se menține relocarea sectiilor din Corp Medicală  concomitent cu reducerea 

numărului de paturi (secțiile Oncologie Medicală, Medicină Internă, Boli de 

nutritie, Nefrologie, ATI-non Covid) și suspendarea activității medicale (secțiile 

Dermatologie, Boli cronice). 

o Dupa reorganizare sectorul Covid al Spitalului Județean de Urgență Slatina va 

avea un  total de 124 paturi. 

Spitalul Județean de Urgență Slatina  a solicitat avizarea favorabilă a relocării celor 10 paturi 
ale Compartimentului Recuperare Medicala Respiratorie din structura Compartimentului TBC 
Scornicesti. 

Astfel că Sectia Pneumologie Scornicesti va avea următoarea structură: 
o Sectia Pneumologie =  39 paturi 

o Compartiment TBC = 30 paturi 

o Compartiment MDR –TBC = 5 paturi 

o Compartiment Recuperare Medicala Respiratorie = 10 paturi 

 

Spitalul Județean de Urgență Slatina a solicitat avizarea înființării Centrului de Evaluare și 

Tratament antiviral, ce urmează a fi administrat pacientilor infectati COVID-19 (Centrul) în Corpul 

de Cladire Medicală – Corp confirmati COVID. 

Centrul se va organiza la nivelul a 2 saloane cu câte 4 paturi din etajul 1 al corpului Medicală unde 
pacienții confirmati COVID-19  vor putea să beneficieze de evaluare și tratament antiviral în regim de 
spitalizare de zi. Pacienții vor fi evaluati în acest sector, vor avea acces direct la evaluarea 
radiologică, iar evaluarea clinică și paraclinică se va face în regim de spitalizare de zi, fără părăsirea 
sectorului Confirmati COVID. Accesul pacienților se va face prin zona rosie de la parterul corpului de 
clădire Medicală, pe scara, sau cu liftul. Evaluarea pacientilor, inițierea tratamentului antiviral si 
monitorizarea se va face de către personalul de specialitate – medici Boli Infectioase – în regim de 
spitalizare de zi. La sfarsitul perioadei de tratament antiviral pacientul va fi reevaluat în vederea 
stabilirii conduitei ulterioare. 

 
IV. AVIZELE DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ OLT 

PRIVIND MODIFICAREA  ȘI COMPLETAREASTRUCTURII ORGANIZATORICE A 
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA 

 
 

Cu respestare prevederilor art.9 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului                     
nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de 
vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările  ulterioare, prin adresa nr.21587/26.11.2021 înaintată Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt a avizat favorabil  structura Secției pneumologie 
propusă de Spitalul Județean de Urgență Slatina, astfel: 

o Sectia Pneumologie =  39 paturi 

o Compartiment TBC = 30 paturi 

o Compartiment MDR –TBC = 5 paturi 

o Compartiment Recuperare Medicala Respiratorie = 10 paturi 
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În conformitate cu prevederile art.5¹ alin.(3) din Ordinul Minitrului Sănătății nr.434/2021 

privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în 
contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa 
medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor 
în 3 niveluri de competenţă,  cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Sănătate Publică 

Județeană Olt a avizat înființarea Centrului de Evaluare și Tratament antiviral prin eliberarea Avizului 
nr.12/17.01.2022, înregistrat la Spitalul Județean de Urgență Slatina sub nr.2345/18.01.2022. 

Facem mențiunea că potrivit art.9 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2021 
privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările  
ulterioare, avizele, prevăzute la alin. (1) şi (2), eliberate de către direcţiile de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, privind modificarea şi reorganizarea structurii organizatorice, au 
valabilitate până la data de 31 martie 2022.  

 
 

V.PROPUNERI 

 

Având în vedere: 
➢ adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.2441/19.01.2022 înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub  nr.645/19.01.2022; 
➢ Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

nr.42/18.01.2022; 
➢ Avizele Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt nr.21587/26.11.2021 și 

nr.12/17.01.2022 înregistrate la Spitalul Județean de Urgență Slatina sub                                   
nr. 34594/26.11.2021 și nr.2345/18.01.2022; 

➢ 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 și completările ulterioare; 

➢ Hotărârea 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 art.172 alin.(7) şi art.180 alin.(1) lit.d) din  Legea  nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.9 alin.(1) și (3) din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 3/2021 privind 
unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare; 

➢ prevederile art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății 
Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

➢ prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1374/2016 pentru stabilirea atribuţiilor 
managerului interimar al spitalului public; 

 
propunem: 

 
➢   Structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, astfel cum a fost modificată și 
înlocuită cu structura organizatorică înscrisă în Anexa la Hotărârea Consiliului 

act:3977848%20330749791
act:3977848%20330749792
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Județean Olt nr.16/25.01.2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 
și se completează după cum urmează: 
 
1. Punctul I.30 – SECȚIA PNEUMOLOGIE se modifică și va avea următorul cuprins: 

            
   “ “ 

I.30 SECȚIA PNEUMOLOGIE, din care:                        84 

I.30.1 COMPARTIMENT TBC 30  

I.30.2 COMPARTIMENT TBC -MDR 5  

I.30.3 COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE 10  

 
 2. După Punctul I.32 - SPITALIZARE DE ZI se introduce un nou punct, Punctul I.32¹ care va 
avea următorul cuprins: 

 
I.32¹ CENTRU DE EVALUARE ȘI TRATAMENT ANTIVIRAL – spitalizare de zi  10 

 
Modificarea  și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență 

Slatina, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, astfel cum a fost 
modificată și înlocuită cu Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018, cu 
modificările și completările ulterioare, se aprobă pe perioada de valabilitate a avizelor 
Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt nr.121587/26.11.2021 și nr.12/17.01.2022, care 
potrivit prevederilor art.9 alin.(3) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind 
unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare, au valabilitate până la data de 31 martie 2022. 
 

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  

       Alin- George RUȚĂ                                   Managementul Unităților Sanitare  
                                                                                                      Laura BOCAI 
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În conformitate cu prevederile art.5¹ alin.(3) din Ordinul Minitrului Sănătății nr.434/2021 

privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în 
contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa 
medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor 
în 3 niveluri de competenţă,  cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Sănătate Publică 

Județeană Olt a avizat înființarea Centrului de Evaluare și Tratament antiviral prin eliberarea Avizului 
nr.12/17.01.2022, înregistrat la Spitalul Județean de Urgență Slatina sub nr.2345/18.01.2022. 

Facem mențiunea că potrivit art.9 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2021 
privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările  
ulterioare, avizele, prevăzute la alin. (1) şi (2), eliberate de către direcţiile de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, privind modificarea şi reorganizarea structurii organizatorice, au 
valabilitate până la data de 31 martie 2022.  

 
 

V.PROPUNERI 

 

Având în vedere: 
➢ adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.2441/19.01.2022 înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub  nr.645/19.01.2022; 
➢ Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

nr.42/18.01.2022; 
➢ Avizele Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt nr.21587/26.11.2021 și 

nr.12/17.01.2022 înregistrate la Spitalul Județean de Urgență Slatina sub                                   
nr. 34594/26.11.2021 și nr.2345/18.01.2022; 

➢ 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 și completările ulterioare; 

➢ Hotărârea 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 art.172 alin.(7) şi art.180 alin.(1) lit.d) din  Legea  nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.9 alin.(1) și (3) din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 3/2021 privind 
unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare; 

➢ prevederile art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății 
Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

➢ prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1374/2016 pentru stabilirea atribuţiilor 
managerului interimar al spitalului public; 

 
propunem: 

 
➢   Structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, astfel cum a fost modificată și 
înlocuită cu structura organizatorică înscrisă în Anexa la Hotărârea Consiliului 
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ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului 
Sănătăţii. 

Conform prevederilor art.180 alin.(1) lit.d) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul politicii 
de personal şi al structurii organizatorice managerul are, în principal, următoarele atribuţii: (….) d) 
propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în 
vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, 
după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prevăzute la art. 172. 

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de 
vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările 
și completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art.172 alin.(6) și (7) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din rețeaua 
Ministerului Sănătății, a celor din subordinea autorităților administrației publice locale și din rețeaua 
proprie a altor ministere și instituții publice cu rețea sanitară proprie se realizează cu avizul direcțiile 
de sănătate publică județene/a municipiului București, în funcție de necesități, în vederea asigurării 
condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au drept scop prevenirea și controlul infecției cu 
virusul SARS-CoV-2. Reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din subordinea autorităților 
administrației publice locale se vor face la solicitarea și cu consultarea acestora. 

 Avizele, prevăzute la alin. (1) şi (2), eliberate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, privind modificarea şi reorganizarea structurii organizatorice, au valabilitate 
până la data de 31 martie 2022.  

 
 

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ  
A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA 

 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 cu privire la aprobarea 
structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost aprobată, începând cu 

data de 01.01.2017, structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slatina. 
  Structura organizatorică a Spitalul Județean de Urgență Slatina înscrisă în anexa la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 a fost modificată prin Hotărârile Consiliului 
Județean Olt nr.18/23.02.2017 și nr.175/26.10.2017, respectiv a fost modificată și înlocuită cu 

anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018, care a fost ulterior modificată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.201/29.11.2018, completată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.185/28.11.2019 și modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.169/28.10.2021.  

 Structura organizatorică actuală a Spitalului Județean de Urgență Slatina este 
următoarea: 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN  DE URGENȚĂ SLATINA   

Nr. 
crt. 

I. SECȚIA /COMPARTIMENTUL 
Număr paturi 

pe  
compartimente  

Număr de 
paturi  

pe secții  

I.1 SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ, din care:    75 

I.1.1 
   COMPARTIMENT HEMATOLOGIE  10   

I.2 SECȚIA GASTROENTEROLOGIE    25 

I.3 
SECȚIA DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE, din care:    25 



 

Spitalul Județean de Urgență Slatina a solicitat avizarea înființării Centrului de Evaluare și 

Tratament antiviral, ce urmează a fi administrat pacientilor infectati COVID-19 (Centrul) în Corpul 

de Cladire Medicală – Corp confirmati COVID. 

Centrul se va organiza la nivelul a 2 saloane cu câte 4 paturi din etajul 1 al corpului Medicală 
unde pacienții confirmati COVID-19  vor putea să beneficieze de evaluare și tratament antiviral în 
regim de spitalizare de zi. Pacienții vor fi evaluati în acest sector, vor avea acces direct la evaluarea 
radiologică, iar evaluarea clinică și paraclinică se va face în regim de spitalizare de zi, fără părăsirea 
sectorului Confirmati COVID. Accesul pacienților se va face prin zona rosie de la parterul corpului 
de clădire Medicală, pe scara, sau cu liftul. Evaluarea pacientilor, inițierea tratamentului antiviral si 
monitorizarea se va face de către personalul de specialitate – medici Boli Infectioase – în regim de 
spitalizare de zi. La sfarsitul perioadei de tratament antiviral pacientul va fi reevaluat în vederea 
stabilirii conduitei ulterioare. 

 
IV. AVIZELE DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ OLT 

PRIVIND MODIFICAREA  ȘI COMPLETAREASTRUCTURII ORGANIZATORICE A 
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA 

 
 

Cu respestare prevederilor art.9 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului                     
nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de 
vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările  ulterioare, prin adresa nr.21587/26.11.2021 înaintată Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt a avizat favorabil  structura Secției pneumologie 
propusă de Spitalul Județean de Urgență Slatina, astfel: 

o Sectia Pneumologie =  39 paturi 

o Compartiment TBC = 30 paturi 

o Compartiment MDR –TBC = 5 paturi 

o Compartiment Recuperare Medicala Respiratorie = 10 paturi 

 

În conformitate cu prevederile art.5¹ alin.(3) din Ordinul Minitrului Sănătății nr.434/2021 

privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în 
contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa 
medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor 
în 3 niveluri de competenţă,  cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Sănătate Publică 

Județeană Olt a avizat înființarea Centrului de Evaluare și Tratament antiviral prin eliberarea 
Avizului nr.12/17.01.2022, înregistrat la Spitalul Județean de Urgență Slatina sub 
nr.2345/18.01.2022. 

Facem mențiunea că potrivit art.9 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2021 
privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările  
ulterioare, avizele, prevăzute la alin. (1) şi (2), eliberate de către direcţiile de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, privind modificarea şi reorganizarea structurii organizatorice, au 
valabilitate până la data de 31 martie 2022.  

 
 

V.PROPUNERI 

 

Având în vedere: 
➢ adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.2441/19.01.2022 înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub  nr.645/19.01.2022; 
➢ Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

nr.42/18.01.2022; 
➢ Avizele Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt nr.21587/26.11.2021 și 

nr.12/17.01.2022 înregistrate la Spitalul Județean de Urgență Slatina sub                                   
nr. 34594/26.11.2021 și nr.2345/18.01.2022; 



reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din 
reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă prin ordin al 
ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului 
Sănătăţii. 

Conform prevederilor art.180 alin.(1) lit.d) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul politicii 
de personal şi al structurii organizatorice managerul are, în principal, următoarele atribuţii: (….) d) 
propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în 
vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie 
sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prevăzute la art. 172. 

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de 
vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările 
și completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art.172 alin.(6) și (7) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din rețeaua 
Ministerului Sănătății, a celor din subordinea autorităților administrației publice locale și din rețeaua 
proprie a altor ministere și instituții publice cu rețea sanitară proprie se realizează cu avizul direcțiile 
de sănătate publică județene/a municipiului București, în funcție de necesități, în vederea asigurării 
condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au drept scop prevenirea și controlul infecției cu 
virusul SARS-CoV-2. Reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din subordinea autorităților 
administrației publice locale se vor face la solicitarea și cu consultarea acestora. 

 Avizele, prevăzute la alin. (1) şi (2), eliberate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi 
a municipiului Bucureşti, privind modificarea şi reorganizarea structurii organizatorice, au valabilitate 
până la data de 31 martie 2022.  

 
 

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ  
A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA 

 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 cu privire la aprobarea 

structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost aprobată, începând 
cu data de 01.01.2017, structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slatina. 

  Structura organizatorică a Spitalul Județean de Urgență Slatina înscrisă în anexa la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 a fost modificată prin Hotărârile Consiliului 

Județean Olt nr.18/23.02.2017 și nr.175/26.10.2017, respectiv a fost modificată și înlocuită cu 
anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018, care a fost ulterior modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.201/29.11.2018, completată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.185/28.11.2019 și modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.169/28.10.2021.  
 Structura organizatorică actuală a Spitalului Județean de Urgență Slatina este 
următoarea: 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN  DE URGENȚĂ SLATINA   

Nr. 
crt. 

I. SECȚIA /COMPARTIMENTUL 
Număr paturi 

pe  
compartimente  

Număr de 
paturi  

pe secții  

I.1 SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ, din care:    75 

I.1.1 
   COMPARTIMENT HEMATOLOGIE  10   

I.2 SECȚIA GASTROENTEROLOGIE    25 

I.3 
SECȚIA DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI 
METABOLICE, din care:    25 

I.3.1.                 COMPARTIMENT ENDOCRINOLIGIE  5   

I.4 SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ,  din care:   45 


