ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modificării și completării structurii organizatorice, a Organigramei
și a Statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 24.06.2021,
Având în vedere:
- raportul Compartimentului Sănătate, înregistrat sub nr. 10040 din 17.06.2021;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. POMPEI SAMARIAN“ Călăraşi, nr.
16160 din 17.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 10038 din 17.06.2021;
- prevederile Anexelor nr. 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 100 din
13.06.2018 privind aprobarea modificării și completării structurii organizatorice și aprobarea
Organigramei, a Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă “Dr. POMPEI SAMARIAN“ Călăraşi, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Anexei nr. 2 pct. 9 din Ordinul ministrului sănătății nr. 753/2021 pentru
modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de
măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID – 19
și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri
confirmate și suspecte de COVID – 19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență;
- prevederile art. 6 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea
normativelor de personal pentru asistența medical spitalicească, precum și pentru modificarea și
completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Capitolul I, lit. A, nr. crt. 2 din Criteriile privind angajarea şi promovarea în
funcții, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din
sectorul sanitar, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1470/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 15 lit. b) și c) din Normele Metodologice de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate
de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 56/2009, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), f), alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean
de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi
nr. 100/2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
a) se înființează Compartimentul de Gastroenterologie, cu 10 paturi în cadrul Secției
Medicină Internă;
b) se înfiinţează Cabinetul Medical Chirurgie Vasculară, în cadrul Ambulatoriului Integrat,
cu două posturi: un post de medic specialist, specialitatea chirurgie vasculară, nr. crt. 47 din Statul de
funcții și un post de asistent medical generalist (PL), nr. crt. 48 din Statul de funcții;
c) se înfiinţează Laboratorul de Endoscopie Digestivă, în cadrul Ambulatoriului Integrat, cu
două posturi de asistent medical generalist (PL), nr. crt. 67 și 68 din Statul de funcții;
d) se înfiinţează Cabinetul Medical Gastroenterologie, în cadrul Ambulatoriului Integrat, cu
două posturi: un post de medic specialist, specialitatea gastroenterologie, nr. crt. 69 din Statul de
funcții și un post de asistent medical generalist (PL), nr. crt. 70 din Statul de funcții;

e) se înfiinţează Cabinetul Medical Endocrinologie, în cadrul Ambulatoriului Integrat, cu
două posturi: un post de medic specialist, specialitatea endocrinologie, nr. crt. 71 din Statul de funcții
și un post de asistent medical generalist (PL), nr. crt. 72 din Statul de funcții;
f) se înfiinţează Cabinetul Medical Urologie, în cadrul Ambulatoriului Integrat, cu două
posturi: un post de medic specialist, specialitatea urologie, nr. crt. 73 din Statul de funcții și un post
de asistent medical generalist (PL), nr. crt. 74 din Statul de funcții;
g) se înfiinţează Cabinetul Medical Neonatologie, în cadrul Ambulatoriului Integrat, cu
două posturi: un post de medic specialist, specialitatea neonatologie, nr. crt. 75 din Statul de funcții și
un post de asistent medical generalist (PL), nr. crt. 76 din Statul de funcții;
h) se mută Compartimentul de Reumatologie cu 10 paturi, în cadrul Secției Geriatrie
Gerontologie, cu următoarele posturi:
- un post ocupat de medic primar, specialitatea reumatologie, nr. crt. 157 din Statul de
funcții va trece din Compartimentul Reumatologie în cadrul Secției Geriatrie Gerontologie –
Compartiment Reumatologie;
- un post ocupat de asistent medical generalist, gradul principal (PL), nr. crt. 159 din
Statul de funcții va trece din Compartimentul Reumatologie în cadrul Secției Geriatrie Gerontologie
– Compartiment Reumatologie;
- un post ocupat de asistent medical generalist (PL), nr. crt. 162 din Statul de funcții va
trece din Compartimentul Reumatologie în cadrul Secției Geriatrie Gerontologie – Compartiment
Reumatologie;
- patru posturi ocupate de infirmieră, nr. crt. 163, 164, 165 și 167 din Statul de funcții vor
trece din Compartimentul Reumatologie în cadrul Secției Geriatrie Gerontologie – Compartiment
Reumatologie;
- trei posturi vacante de asistent medical generalist, gradul principal (PL), nr. crt. 158,
160 și 161 din Statul de funcții vor trece din Compartimentul Reumatologie în cadrul Secției
Geriatrie Gerontologie – Compartiment Reumatologie;
- un post vacant de infirmieră, nr. crt. 166 din Statul de funcții va trece din
Compartimentul Reumatologie în cadrul Secției Geriatrie Gerontologie – Compartiment
Reumatologie.
Art. 2. – Se aprobă modificarea Statului de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.
POMPEI SAMARIAN“ Călăraşi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 100/2018,
cu modificările și completările ulterioare, astfel:
a) Compartimentul de Reumatologie se mută în cadrul Secției Geriatrie Gerontologie;
b) se înființează două posturi în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală –
Spital: un post de asistent medical, specialitatea radiologie, grad principal (PL) și un post de asistent
medical generalist (PL), nr. crt. 635 şi 636 din Statul de funcții.
c) se înființează trei posturi de asistent medical generalist (PL) în cadrul Laboratorului de
Radiologie și Imagistică Medicală – Ambulatoriu Integrat, nr. crt. 36, 37 și 38 din Statul de funcții.
d) se transformă, în vederea promovării, postul de medic rezident, specialitatea oncologie
medicală, din cadrul Cabinetului Oncologie Medicală, într-un post de medic specialist, specialitatea
oncologie medicală, nr. crt. 676 din Statul de funcții.
Art. 3. – Se aprobă modificarea și completarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. POMPEI SAMARIAN“ Călăraşi, aprobate prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 100/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
dispozițiilor articolelor 1 şi 2.
Art. 4. – Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. POMPEI SAMARIAN“ Călăraşi va duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta celor interesați.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

Nr. 121
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurel PARASCHIV

