CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii
pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna
Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare întocmit de managerul Spitalului de
Pneumoftiziologie Leamna nr. 2406/06.05.2021, prin care se propune aprobarea
modificării organigramei și a statului de funcții, raportul de specialitate al
Serviciului Organizare Resurse Umane nr. 10725/10.05.2021, raportul de
specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 11210/17.05.2021,
precum și avizul comisiilor de specialitate,
în baza Ordinului nr. 1312/250/2020 privind organizarea și funcționarea
structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților
sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a
sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței
pacientului, a art. III din OUG 80/2020 pentru modificarea si completarea unor
acte normative in domeniul sănătății si a art. 249, alin. (2^1) si (2^2) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
în baza art. 31 alin. (2) și (4) din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
și O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistența medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea
normativelor de personal, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 182
alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 –
Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Spitalul
de Pneumoftiziologie Leamna vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Nr._______
PREŞEDINTE,

Adoptată la data de _______/2021
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
AL JUDEȚULUI

COSMIN DORIN VASILE
Anda NICOLAE

Nr.

2406/06.05.2021
PRESEDINTE,
COSMIN DORIN VASILE

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotarare privind aprobarea modificării
organigramei si a statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna
Organigrama și statul de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna sunt
aprobate prin Hotarare a Consiliului Judetean Dolj potrivit dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a),
coroborate cu cele ale alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare
Avand in vedere prerogativele instituite prin art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata “(1) In domeniul politicii de personal
si al structurii organizatorice, managerul are, in principal, urmatoarele atributii:
1. stabileste si aproba numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in
functie de normativul de personal in vigoare”), propun urmatoarele modificari
privind statul de functii;
2. stabileste modificarea organigramei spitalului.
Potrivit ordinului comun al Ministerului Sanatatii si Autoritatii Nationale de Management
al Calitatii in Sanatate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de
management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor
de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de
sănătate și siguranței pacientului:
-art. 1, lit. a-“Structura de management al calității serviciilor de sănătate - structura
aprobată în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, cu personal propriu
special pregătit, destinată implementării sistemului de management al calității serviciilor de
sănătate și siguranței pacientului și realizării activităților principale prevăzute la art. 5”;
-art. 2, alin. 1-“La nivelul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, denumite
în continuare unități sanitare, se înființează și funcționează structura de management al calității
serviciilor de sănătate în subordinea conducătorului unității”.

-art. 2 si alin.(2)-“ Structura prevăzută la alin. (1) se aprobă în cadrul organigramei și se
poate organiza la nivel de serviciu, birou sau compartiment, în funcție de numărul de posturi
aprobate în acest sens conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în bugetul de
venituri și cheltuieli aprobat”.
-art. 12-“Structurile de management al calității serviciilor medicale înființate și organizate
în baza Ordinului ministrului sănătății nr. 975/2012 privind organizarea structurii de
management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale își schimbă denumirea și se
reorganizează cu respectarea prevederilor prezentului ordin”.
-art. 13, alin. (1) – “Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, personalul din
unitățile sanitare publice cu paturi care ocupă funcții în structura de management al calității
serviciilor medicale se reîncadrează în structura de management al calității serviciilor de
sănătate, cu acordul angajatului, pe posturile prevăzute la art. 7 alin. (1), cu respectarea
prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2020 pentru modificarea și
completarea unor acte normative în domeniul sănătății”.
-art. 13, alin(3) – “Reîncadrarea personalului din unitățile sanitare publice cu paturi care
ocupă funcții în structura de management al calității serviciilor medicale se face cu păstrarea
gradului profesional avut”.
-art. III, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2020 pentru modificarea si
completarea unor acte normative in domeniul sanatatii – “ Unitățile sanitare care nu îndeplinesc
condițiile prevăzute la art. 249 alin. (2^1) și (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost
completată prin prezenta ordonanță de urgență, au obligația îndeplinirii acestor condiții în termen
de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență” si intrarea in vigoare a
actului normativ mentionat la data de 26 mai 2020.
Astfel, se propune modificarea organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna,
după cum urmează:
Biroul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale isi schimba denumirea în Birou de
Management al Calității Serviciilor de Sănătate.
Potrivit prevederilor ordinului comun al Ministerului Sanatatii si Autoritatii Nationale de
Management al Calitatii in Sanatate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea și funcționarea
structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi
și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității
serviciilor de sănătate și siguranței pacientului, art. 7, alin. 1 Personalul de execuție din cadrul
structurii de management al calității serviciilor de sănătate din unitățile sanitare publice se
încadrează, în condițiile legii, după cum urmează:
a) pe post de medic, în condițiile art. 249 alin. (2^2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17
alin. (1) lit. a^1) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare;
b) pe post de referent, referent de specialitate sau consilier, si cu respectarea Legii-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice-Anexa 8-pct. B-Alte
unitati bugetare de subordonare centrala si locala, precum si din compartimentele de
contabilitate, financiar, aprovizionare, investitii.
Astfel, se impune modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie
Leamna, după cum urmează:

- un post ocupat de consilier juridic(S), grad I din cadrul Biroului de Management al
Calitatii Serviciilor de Sanatate, se transforma in post de consilier(S),grad II;
- un post ocupat de arhivar(M/G) din cadrul Biroului de Management al Calitatii
Serviciilor de Sanatate, se transforma in post de referent(M/G),treapta IA.
- un post vacant de muncitor calificat(M/G),treapta II cadrul Biroului de Management al
Calitatii Serviciilor de Sanatate, se transforma in post de referent(M/G),treapta IA.
Mentionam ca reincadrarea persoanelor pe noile posturi va fi efectuata cu acordul partilor
incepand cu data de 01.06.2021, conform art. 13,alin. 1 si art. 7, alin. 1 din Ordinul nr.
1312/250/2020.
Conform art. 31 alin. (2) și (4) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, încadrarea şi
promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale se fac
potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate,
aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de
credite, după caz, iar în situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit
din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului
din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.
Potrivit prevederilor legale mai sus menționate, se propune modificarea statului de funcții
pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, după cum urmează:
- un post de asistent medical(generalist) principal cu PL din cadrul sectiei III
pneumologie se transforma in asistent medical(generalist) principal cu S intrucat ocupanta
postului, a sustinut si promovat examenul de licenta din cadrul Universitatii de Medicina si
Farmacie din Craiova, Facultatea de Moase si Asistenta Medicala, conform adeverintei nr.
2190/6/15.10.2020;
- un post ocupat de muncitor calificat II din cadrul Serviciului Achizitii Publice,
Contractari si Aprovizionare se transforma in muncitor calificat I ca urmare a promovarii
examenului sustinut in data de 15.04.2021;
- un post de infirmiera, grad debutant din cadrul sectiei II pneumologie se transforma in
infirmiera ca urmare a promovarii examenului sustinut in data de 16.04.2021;
- un post vacant de economist grad I cu S din cadrul Serviciului contabilitate, tehnic si
informatic se transforma in referent de specialitate cu S, grad III.
De asemenea, se propune transformarea unui post vacant de asistent medical sef cu studii
superioare(S) din cadrul Sectiei I Pneumologie, in asistent medical sef cu PL.
Statul de functii propus spre aprobare este intocmit cu respectarea Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si a OMS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenta medicala spitaliceasca.
Desi este prerogativa managerului, aceste modificari au fost supuse aprobarii Comitetului
Director in conformitate cu OMS 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din
cadrul spitalului public (art. 1. Comitetul director al spitalului public are următoarele atribuţii:
punctul 3.” Propune managerului, în vederea aprobării:”
Litera a)” numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de
reglementările în vigoare;”).
Prin promovare, salariul personalului promovat va fi stabilit in conformitate cu Legea
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propunem spre aprobare modificarea
organigramei și a statului de funcții, conform anexei nr. 1 și 2 la hotărâre, pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Leamna.

MANAGER,
DR. MATEI MARIUS
Intocmit,
R.U.O.N.S.
EC. TROACA LUIS

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
Serviciul Organizare Resurse Umane
Nr. 10725 din 10.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea
organigramei și a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie
Leamna
Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna este o unitate sanitară care
funcționează în subordinea Consiliului Județean Dolj, asigurând servicii medicale
de specialitate pacienților din județul Dolj, dar și din alte județe, funcționând
conform Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a), coroborate cu cele ale alin. (2)
lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, consiliul județean are atribuţii privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale
instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de
interes judeţean, iar în acest sens aprobă, în condiţiile legii, la propunerea
preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi
funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale
instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de
interes judeţean.
Din analiza referatului de aprobare întocmit de managerul Spitalului de
Pneumoftiziologie Leamna nr. 3147/2020, prin care se propune modificarea
organigramei și a statului de funcții s-au constatat următoarele:
I. Conform art. 249*) alin. (2^1) și (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, pentru a intra în procesul de evaluare în vederea acreditării este necesar
ca în cadrul unităţilor sanitare să existe o structură de management al calităţii
serviciilor de sănătate. În structura de management al calităţii serviciilor de
sănătate trebuie să existe cel puţin un post de medic. Organizarea, funcţionarea şi
atribuţiile principale ale acestei structuri se stabilesc prin ordin comun al
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al
Calităţii în Sănătate.
Art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2020 pentru
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății prevede că
unitățile sanitare care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 249 alin. (2^1) și
(2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, au obligația îndeplinirii acestor condiții
în termen de un an de la data intrării în vigoare a ordonanțe de urgență.

Ordinul nr. 1312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii
de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu
paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de
management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului, prevede
că: “art. 1, lit. a) "Structura de management al calității serviciilor de sănătate structura aprobată în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de
ambulanță, cu personal propriu special pregătit, destinată implementării
sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței
pacientului și realizării activităților principale prevăzute la art. 5. Art. 2, alin.
(1): La nivelul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, denumite
în continuare unități sanitare, se înființează și funcționează structura de
management al calității serviciilor de sănătate în subordinea conducătorului
unității. Art. 2 si alin. (2): Structura prevăzută la alin. (1) se aprobă în cadrul
organigramei și se poate organiza la nivel de serviciu, birou sau compartiment,
în funcție de numărul de posturi aprobate în acest sens conform reglementărilor
legale în vigoare, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. Art.
7, alin. 1: Personalul de execuție din cadrul structurii de management al calității
serviciilor de sănătate din unitățile sanitare publice se încadrează, în condițiile
legii, după cum urmează:
a) pe post de medic, în condițiile art. 249 alin. (2^2) teza I din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (1) lit. a^1) din Legea nr. 185/2017,
cu modificările și completările ulterioare;
b) pe post de referent, referent de specialitate sau consilier, si cu
respectarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice-Anexa 8-pct. B-Alte unitati bugetare de subordonare centrala si
locala, precum si din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare,
investitii.
Art. 12: Structurile de management al calității serviciilor medicale
înființate și organizate în baza Ordinului ministrului sănătății nr.
975/2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor
medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății
și a autorităților administrației publice locale își schimbă denumirea și se
reorganizează cu respectarea prevederilor prezentului ordin. Art. 13, alin. (1):
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, personalul din unitățile
sanitare publice cu paturi care ocupă funcții în structura de management al
calității serviciilor medicale se reîncadrează în structura de management al
calității serviciilor de sănătate, cu acordul angajatului, pe posturile prevăzute
la art. 7 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative
în domeniul sănătății. Art. 13, alin. (3): Reîncadrarea personalului din unităţile

sanitare publice cu paturi care ocupă funcţii în structura de management al
calităţii serviciilor medicale se face cu păstrarea gradului profesional avut.”
Astfel, având în vedere prevederile legale mai sus menționate, se propun
următoarele modificări ale organigramei și statului de funcții pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Leamna:
Biroul de Management al Calității Serviciilor Medicale își schimbă
denumirea în Birou de Management al Calității Serviciilor de Sănătate.
Funcțiile din cadrul Biroului de Management al Calității Serviciilor de
Sănătate, se modifică după cum urmează:
- un post ocupat de consilier juridic, gradul I, studii superioare, din cadrul
Biroului de Management al Calității Serviciilor de Sănătate, se transformă în post
de consilier, gradul II, studii superioare;
- un post ocupat de arhivar, studii medii/generale din cadrul Biroului de
Management al Calității Serviciilor de Sănatate, se transformă în post de referent,
studii medii/generale, treapta IA;
- un post vacant de muncitor calificat, treapta II, studii medii/generale cadrul
Biroului de Management al Calității Serviciilor de Sănătate, se transformă în post
de referent studii medii/generale, treapta IA.
Reîncadrarea personalului pe noile funcții se va face cu păstrarea
gradului/treptei profesionale avute și cu acordul angajatului.
II. Conform art. 31 alin. (2) și (4) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare, încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe
funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau
alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri
ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, după
caz, iar în situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit
din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin
transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul
de nivel imediat superior.
Potrivit prevederilor legale mai sus menționate, se propun următoarele
modificări ale statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna:
- un post de asistent medical principal, PL, din cadrul Sectiei III
Pneumologie, se transformă în asistent medical principal, studii superioare,
întrucât ocupanta postului a absolvit studii superioare de lungă durată;
- un post ocupat de muncitor calificat treapta II din cadrul Serviciului
Achiziții Publice, Contractări și Aprovizionare, se transformă în muncitor
calificat, treapta I, întrucât ocupantul postului a promovat examenul de
promovare într-o treaptă imediat superioară celei deținute, organizat în acest sens;
- un post de infirmieră, debutant, studii medii/generale, din cadrul Sectiei
II Pneumologie, se transformă în infirmieră, studii medii/generale, întrucât

ocupanta postului a promovat examenul de promovare într-o treaptă imediat
superioară celei deținute, organizat în acest sens;
III. De asemenea Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, propune
următoarele modificări ale unor posturi vacante:
- transformarea unui post vacant de economist, gradul I, studii superioare,
din cadrul Serviciului Contabilitate, Tehnic și Informatic, în referent de
specialitate, gradul III, studii superioare;
- transformarea unui post vacant de asistent medical șef, studii superioare,
din cadrul Secției I Pneumologie, în asistent medical șef, PL.
Modificările propuse spre aprobare de către Spitalul de Pneumoftiziologie
Leamna se încadrează în normativul de personal prevăzut de O.M.S. 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, cu
modificările și completările ulterioare.
Statul de funcții înaintat spre aprobare, este întocmit potrivit Legii–cadru
nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare.
Ținând cont de cele mai sus prezentate, Serviciul Organizare Resurse
Umane propune spre aprobare organigrama și statul de funcții, în forma înaintată
de către Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.

ADMINISTRATOR PUBLIC

Șef Serviciu,
Organizare Resurse Umane

Cosmin DURLE
Elena BUDURU
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr.11210/17.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea
sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj,
a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de
funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna propus de președintele Consiliului
Județean Dolj și a constatat următoarele:
1)
Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea modificării organigramei și a statului
de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna;
2)
Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului,
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente,
etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect
de hotărâre:
- Ordinul Nr. 1.312/250/2020 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. III din OUG. Nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative
în domeniul sănătății;
- art. 249, alin.(21) și (22) din Legea nr. 95/2005 privind reforma în comeniul sănătății;
- art. 31, alin. (2) și (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice;
- OMS. 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;
- art. 173 alin.(1) lit.a), alin (2) lit.c), art. 182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
compartimentului: nu este cazul.

2

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre
este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al
legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl
avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului
de hotărâre în cauză, în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu
procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi
constituirea proiectului ordinii de zi.
Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul
Conform legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic
precum si art.10 lit.a), art.40 alin.(2) si alin.(3) din Statutul profesiei de consilier juridic:
Semnatura consilierului juridic precum si avizul sefului de serviciu juridic se aplica
numai pentru aspecte strict juridice ale textului proiectului de hotarare, fara a se pronunta asupra
aspectelor economice, tehnice, de oportunitate sau de alta natura cuprinse in documentul supus
avizarii.
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ORGANIGRAMA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA
Anexa nr. 1
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Anexa nr. 2

STAT DE FUNCTII
intocmit în conformitate cu prevederile Legii 153/2017

Functia
de executie
de conducere

Functie

I. Categoria funcţiilor de conducere
1 MANAGER
2 DIRECTOR MEDICAL
DIRECTOR FINANCIAR 3 CONTABIL

II
1
2
3
4
5
6

Alte funcii de conducere
Sef serviciu
Sef birou
Medic sef sectie
Asistent medical sef
Asistent medical sef
Sef Laborator

Nr.
posturi

Nivel
studii

Grad funcții
coducere

S
S

II
II

1
1

S

II

1

S
S
S
S
PL
S

II
II

4
2
3
2
1
2

Grad
profesional

TOTAL FUNCŢII DE CONDUCERE

17

III. Categoria funcţiilor de execuţie
1

CONSILIER JURIDIC

S

IA

1

2

CONSILIER

S

II

1

3

CONSILIER JURIDIC

S

II

1

4

MEDIC PRIMAR

S

Primar

14

5

MEDIC SPECIALIST

S

Specialist

1

6

CHIMIST

S

Principal

1

7

BIOLOG

S

Principal

2

8

FARMACIST

S

9

ECONOMIST

S

specialist IA

6

10

ECONOMIST

S

I

1

11

REFERENT DE SPECIALITATE

S

I

1

12

REFERENT DE SPECIALITATE

S

III

2

13

ANALIST

S

IA

1

14

ANALIST

S

I

1

15

PSIHOLOG

S

Practicant

1

16

ASISTENT MEDICAL (SECTII MEDICALE)

S

Principal

16

17

ASISTENT MEDICAL (SECTII MEDICALE)

S

18

ASISTENT MEDICAL (SECTII MEDICALE)

PL

19

ASISTENT MEDICAL (SECTII MEDICALE)

PL
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1

2
Principal
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3

Functia
de executie
de conducere

Functie

Nivel
studii

Grad funcții
coducere

Grad
profesional

Nr.
posturi

20 Categoria funcţiilor de conducere
ASISTENT MEDICAL (SECTII MEDICALE)

PL

Debutant

1

21

ASISTENT DE FARMACIE

PL

Principal

3

22

FIZIOKINETOTERAPEUT

S

Debutant

1

23

SEF DEPOZIT

M

I

1

24

REFERENT

M;G

IA

2

25

REGISTRATOR MEDICAL

M

Principal

3

26

INFIRMIERĂ

M;G

27

INFIRMIERĂ

M;G

28

AGENT D.D.D.

M;G

29

ÎNGRIJITOARE

11

30

BRANCARDIER

2

31

INGRIJITOARE(GARDEROBIER)

1

32

SPĂLĂTOREASĂ

2

33

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

I

13

34

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

II

3

35

PAZNIC

M;G

36

MUNCITOR NECALIFICAT

M;G

18
Debutant

2
1

2
I

3

TOTAL FUNCŢII DE EXECUŢIE

144

TOTAL PERSONAL

161
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