
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării organigramei si statului de functii 

pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  

având în vedere referatul de aprobare intocmit de managerul Spitalului 

Orasenesc "Asezamintele Brancovenesti" Dabuleni nr. 119/07.01.2020, prin care 

se propune aprobarea modificarii organigramei si statului de functii, raportul de 

specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane nr. 1096/15.01.2021, 

raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administratie Locala nr. 

1389/20.01.2021, precum si avizul comisiilor de specialitate, 

conform art. 31 alin. (2) și alin. (4) din Legea–cadru nr. 153/2017, privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 182 

si 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 aprobă modificarea organigramei pentru Spitalul Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

          Art. 2 – Se aprobă modificarea statului de functii pentru Spitalul 

Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei nr. 2 la 

prezenta hotărâre. 

          Art. 3 -  Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Spitalul 

Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

         Nr._______                                            Adoptată la data de _______/2021 

 

           PREŞEDINTE,                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                     SECRETAR GENERAL, 

                                            AL JUDEȚULUI 

         COSMIN DORIN VASILE                                              

                                                                                      Anda NICOLAE 

 

  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



 

 

 

Nr.119/07.01.2021 

PRESEDINTE, 

 COSMIN DORIN VASILE 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind aprobarea modificării organigramei si statului de 

functii 

pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

 

         In prezent, organigrama si statul de functii ale Spitalului Orasenesc “Asezamintele 

Brancovenesti” Dabuleni sunt aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 

214/15.12.2020.  

         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:  

a) stabileste si aproba numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de 

normativul de personal in vigoare”), in calitate de manager al spitalului, propun 

urmatoarele modificari: 

        A. Modificari privind organigrama: 

        1.  Se transforma un post de medic rezident anul VI din cadrul 

Compartimentului Chirurgie generala in un post medic specialist, si se muta in 

cadrul Compartimentului Pneumologie Cronici. 



 Compartimentul Boli Infectioase/Compartimentul Pneumologie Cronici asigura, 

incepand cu data de 20 octombrie 2020, asistenta medicala pacienţilor testaţi pozitiv cu 

virusul SARS-CoV-2, fiind nominalizat,  prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 

555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul 

epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală 

pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu 

spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, ca 

unitate care trateaza pacienti pozitivi SARS-CoV-2 în faza a II-a. 

 Postul de medic rezident anul VI in cadrul Compartimentului Chirurgie generala a 

fost vacantat  prin obtinerea titlului de medic specialist si fiind incadrat pe un post vacant 

existent de medic specialist. 

 In cadrul Compartimentului Pneumologie Cronici exista un singur post de medic 

specialist, ocupat, si, pentru a evita suprasolicitarea personalului medical, precum si 

pentru a da posibilitatea efectuarii concediului legal de odihna in cadrul 

compartimentului, se propune mutarea postului de medic specialist (ulterior transformarii 

postului de medic rezident anul VI) la compartimentul mentionat. 

  2. Se infiinteaza un post medic rezident in specialitatea boli infectioase, anul I, 

pentru d-na CATANA FLORINA-ALEXANDRA, avand in vedere adeverinta Comisiei 

Locale de Alegere Craiova, nr. de inreg. MS REG/1/16634/M/113/25.11.2020, prin care 

se adevereste ca d-ra Catana Florina-Alexandra a ales post de rezident in specialitatea 

boli infectioase la Spitalul Orasenesc Dabuleni-Compartiment Boli Infectioase. 

     B. Modificari privind statul de functii: 

    1. Se transforma doua posturi de medic rezident anul IV in doua posturi 

medic rezident anul V, prin promovare in an superior, pentru urmatorii: 

 - ANDREI ALEXANDRU-BOGDAN-medic rezident in specialitatea chirugie 

generala; 

 -   GHITA ANDREI-medic rezident in specialitatea pediatrie. 

 



    2. Se transforma un post vacant de medic specialist laborator in un post 

vacant de medic rezident specialitate medicina de laborator, anul V. 

In prezent Laboratorul de analize medicale al spitalului functioneaza doar cu un 

singur medic–sef laborator si, pentru asigurarea timpului legal de odihna, este necesara 

incadrarea unui alt medic care sa il suplineasca. Neavand medic de laborator care sa 

ramana in locul medicului sef de laborator pe timpul concediului de odihna si/sau 

concediu medical, nu se pot lucra analize medicale pentru pacienti, atat internati, in 

contract cu CAS Dolj sau la cerere, fiind nevoie de validarea lor de catre un medic de 

specialitate. Solicitam medic rezident anul V, de care sa fim siguri ca va ramane in cadrul 

spitalului, distanta intre Craiova-Dabuleni fiind de 80 km, si foarte greu se pot atrage 

medici. 

 Mutarea postului de medic specialist la Compartimentul Pneumologie Cronici, 

precum si infiintarea postului de medic rezident anul I la Compartimentul Boli 

Infectioase, respecta normativul de personal instituit prin OMS nr. 1224/2010, privind 

aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească. 

 Avand in vedere mutarea postului intre sectii/compartimente, precum si infiintarea 

postului de medic rezident anul I, se va  modifica  organigrama privind numarul de 

personal. 

Avand in vedere cele expuse, inaintam spre aprobare proiectul de hotarare privind  

modificarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Orasenesc “Asezamintele 

Brancovenesti” Dabuleni. 

 

 

Intocmit, 

 

Manager 

Ec. Maricutoiu Ileana Maria 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr. 1096 din 15.01.2021                                                                  

                                                                                                     

                             

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea 

organigramei și a statului de funcţii  

pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

 

 Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni este o unitate 

sanitară care funcționează în subordinea Consiliului Județean Dolj, asigurând 

servicii medicale spitalicești, ambulatorii și de urgență. Spitalul Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni funcționează conform Legii 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 

Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni nr. 119/2021, s-au constatat 

următoarele: 

I. 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. 

Astfel, având în vedere promovarea în an a doi medici rezidenți, 

specialitatea chirurgie generală, respectiv pediatrie, se propune transformarea a 2 

posturi ocupate de medic rezident anul IV, în 2 posturi medic rezident anul V. 

II. Laboratorul de Analize Medicale, funcționează în prezent cu un singur 

post ocupat de medic-șef laborator. Având în vedere faptul că, în cadrul 

laboratorului trebuie asigurat timpul legal de odihnă pentru personal, este nevoie 

de cel puțin încă un medic. Ținând cont de faptul că, angajarea medicilor în cadrul  



 

 

Spitalului Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni este dificilă, se 

propune transformarea unui post vacant de medic specialist (laborator) în medic 

rezident (specialitatea medicină de laborator) anul V. 

III. Compartimentul Pneumologie Cronici, funcționează în prezent cu un 

singur post de medic specialist ocupat. În cadrul acestuia este nevoie de cel puțin 

încă un medic specialist, având în vedere  faptul că, Spitalul Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, prin Compartimentul Boli 

Infecțioase/Compartimentul Pneumologie Cronici, începând cu data de 

20.10.2020, asigură asistență medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS 

–COV-2. Astfel se propune transformarea unui post vacant de medic rezident 

anul VI din cadrul Compartimentului Chirurgie Generală, în medic specialist și 

mutarea acestuia în cadrul Compartimentului Pneumologie Cronici. 

IV. Se înființează un post de medic rezident anul I (specialitatea boli 

infecțioase), în cadrul Compartimentului Boli Infecțioase, având în vedere faptul 

că, un medic rezident specialitatea boli infecțioase a ales post de medic rezident 

în cadrul Spitalului Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni. 

Modificările propuse spre aprobare de către Spitalul Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 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. 

 Organigrama propusă spre aprobare de către Spitalul Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni se modifică în ceea ce privește structura 

funcțională a Compartimentului Chirurgie Generală și a Compartimentului 

Pneumologie Cronici urmare a mutării postului de medic specialist vacant, dar și 

a Compartimentului Boli Infecțioase în urma  înființării postului de medic 

rezident anul I.  

 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 Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni. 

 

 

     ADMINISTRATOR PUBLIC 

 

                         Cosmin DURLE                                                   

 

                                                                                                          Întocmit, 

 

                                                                                                      Elena Buduru 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 1389/20.01.2021 

     

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și 

statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc “Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

 
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 statului de funcții pentru Spitalul Orasenesc “Așezămintele 

Brâncovenești” Dăbuleni, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele: 

 

 1)    Obiectul/domeniul reglementat: modificarea organigramei și statului de funcții 

pentru Spitalul Orasenesc “Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni.  

 

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. 

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 

aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- Art. 31 alin. (2) și alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 182 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 juridic: nu au fost identificate. 

 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 

este întmeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al 

legalităţii, raportat la atribuțiile 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. 

            

             Avizat                                                                                           Întocmit 

    Șef Serviciu Juridic                                                         Consilier juridic 

         

          Daiana Stoica                  Emil Purcărin    

 



Spitalul Orășenesc ”AȘEZĂMINTELE BRÂNCOVENEȘTI” DĂBULENI, județul Dolj

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

/2 1/5

/'3 /1

/2 /3

1 1 /1

/3 /2

/4

1/16 Sectia medicina interna /8 Dispensar TBC /8

/16 Comp. boli infectioase /12 Centru de 

sanatate mintala

/10 Comp. obstetrica-ginecologie

/1

/9

/10

/11 /6 Camera de garda

/4 1/2 Farmacie

/3 /4 Sali de operatii

/1 Sterilizare

Comp. A.T.I.

/2
 |
 C

A
B

. 
M

E
D

IC
IN

A
 D

E
N

T
A

R
A

Comp. de prevenire a infectiilor asociate asistentei 

Comp. RUNOS, SSM

Comp. evaluare si statistica medicala

Comp. Penumologie cronici

C
A

B
. 

M
E

D
 I

N
T

E
R

N
A

Prosectura

/2
 |
 C

A
B

. 
D

IA
B

E
T

 Z
A

H
A

R
A

T
, 

N
U

T
R

IT
IE

 

S
I 

B
O

L
I 

M
E

T
A

B
O

L
IC

E

/4
 |
 C

A
B

. 
O

F
T

A
L
M

O
L

O
G

IE
/O

R
L

ORGANIGRAMA

Comp. neonatologie

Comp. chirurgie generala

Comp. pediatrie

Comp. psihiatrie

C
A

B
. 

P
E

D
IA

T
R

IE
/4

/1
 |
 C

A
B

. 
B

O
L
I 

IN
F

E
C

T
 B

E
C

H
E

T

Ambulatoriu 

integrat cu 

cabinete in 

specialitate

Director medical

/11, din 

care:

/1

ANEXA 1

Comp. Tehnic

COMITET DIRECTOR

MANAGER - 1

/2
 |
 C

A
B

. 
E

N
D

O
C

R
IN

O
L
O

G
IE

Dir. Financiar-contabil

Birou managementul calitatii 

serviciilor medicale

Comp. Juridic

Comp Achizitii, Aprovizionare, 

Administrativ

Birou financiar-contabil Spalatorie

Laborator 

radiologie si 

imagistica med.

Compartiment 

endoscopie 

digestiva

C
A

B
. 

O
B

S
T

 G
IN

E
C

C
A

.B
 C

H
IR

U
R

G
IE

 G
E

N
E

R
A

L
A

Laborator analize 

medicale
1/5

Bloc alimentar

MuncitoriUTS

Spitalizare
Zi



 

SPITALUL ORASENESC “ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI” DABULENI                                              ANEXA 2 

 

STAT DE FUNCTII CENTRALIZAT 

 

( întocmit conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) 

 

Nr 

crt 

Denumirea functiei Nivel  

studii 

Grad 

profesional 

Treapta 

profesionala 

Numar 

posturi De conducere De executie 

1 Manager  S II  1 

2 Director Medical  S II  1 

3 Director Financiar Contabil  S II  1 

4 Medic sef sectie  S II  1 

5 Medic sef laborator  S II  1 

6 Farmacist sef   S II  1 

7 Sef birou  S II  1 

8  Medic S primar  8 

9  Medic S specialist  19 

10  Medic S   1 

11  Medic rezident  anul V S   3 

12  Medic rezident anul I S   1 

13  Biolog  S principal  1 

14  Biolog S   1 

15  Fiziokinetoterapeut specialist S   1 

16  Psiholog S practicant  1 

17  Instructor ergoterapie M   1 

18  Sociolog S   1 

19  Asistent social S   1 

20  Economist S IA  4 

21  Inginer S IA  2 

22  Analist   S I  1 

23  Analist  S IA  1 

24  Consilier Juridic S Deb  2 

25  Consilier juridic S I  1 

26  Economist  S I  1 

27  Magaziner M;G   1 

28  Secretar dactilograf  M;G I A  1 

29  Asistent medical sef sectie PL principal  1 



30  Asistent medical PL principal  44 

31  Asistent medical PL   18 

32  Asistent medical SSD   1 

33  Asistent medical PL debutant  4 

34  Tehnician sanitar utilaje medicale M principal  1 

35  Infirmiera M;G   19 

36  Infirmiera debutanta M;G   1 

37  Ingrijitoare    7 

38  Spalatoreasa    2 

39  Sofer M;G  I 2 

40  Paznic M;G   4 

41  Bucatar    4 

42  Muncitor calificat (fochist) M;G  II 1 

43  Muncitor calificat (electrician) M;G  I 1 

44  Muncitor calificat (fochist) M;G  IV 3 

45  Muncitor calificat (fochist) M;G  III 2 

  

TOTAL PERSONAL 

 

     

175 

 

 

 

 

 

MANAGER, 

EC. MARICUTOIU ILEANA-MARIA 

 




