ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Spitalul Obstetrică
Ginecologie Ploieşti
Având în vedere:
Expunerea de motive a domnului președinte al Consiliului Judeţean
Prahova, a doamnelor consilier judeţean Mihaela Carmen Dumitru și Simona David şi
a domnilor consilieri judeţeni Gheorghe Neaga, Ion Ionică și Cristian Popescu, precum
şi Raportul comun nr.3495/21 februarie 2017 al Serviciului resurse umane şi al
Compartimentului sănătate, cultură, învăţământ, mass-media, sport-tineret, ONG-uri,
turism, prin care se propune modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru
Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti .
- Prevederile art. 172 alin.(7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile din
Legea – Cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, precum şi prevederile din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare .
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) și art.97 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 (1). Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Spitalul
Obstetrică Ginecologie Ploieşti.
(2). Organigrama și statul de funcţii modificate conform prevederilor alin. (1) sunt
cuprinse în anexele nr. 1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Spitalul Obstetrică
Ginecologie Ploieşti și intră în vigoare începând cu data de 01 martie 2017.
Art.3 Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va aduce la cunoştinţă prevederile
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER
Contrasemnează,
SECRETAR
MIHAIL PAVEL
Ploieşti, 28 feb 2017
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STAT DE FUNCTII
AL SPITALULUI OBSTETRICA GINECOLOGIE PLOIESTI

Nr.Crt Denumire functie

Nivel Nr total de posturi din care: Total
studii Conducere Executie
General
S
1
0
S
1
0
S
1
0

1 Manager, grad II
2 Director Medical , grad II
3 Director Fin-contabil , grad II
Posturi personal de specialitate medico-sanitar
4 Medic sef sectie, grad II
S
6
5 Medic primar
S
6 Medic specialist
S
7 Medic rezident
S
8 Sef laborator, grad II
S
1
9 Biolog specialist
S
0
10 Psiholog practicant
S
0
11 Farmacist Sef
S
1
12 Farmacist specialist
S
0
13 Asistent sef pe unitate, grad II
S
1
14 Asistent medical principal
S
15 Moasa principal
S
16 Moasa
S
17 Asistent medical principal
PL
18 Asistent medical
PL
19 Asistent medical debutant
PL
20 Sef serviciu statistica si informatica medicala
S
1
21 Statistician med principal
M
22 Statistician med, registrator medical
M
23 Statistician medical debutant
M
Posturi personal auxiliar -sanitar
24 Infirmiera
M, G
25 Infirmiera debutante
M, G
26 Agent DDD
M, G
27 Brancardier
G
28 Ingrijitoare
G
29 Sofer autosanitara III
M
30 Garderobier
G
Posturi personal tehnic, economic, informatic, administrativ si de deservire
31 Sef Serviciu, grad II
S
1
32 Sef birou, grad II
S
3
33 Referent de specialitate I
S
34 Inspector de specialitate I
S
35 Inspector de specialitate II
S
36 Inginer I
S
37 Economist IA
S
38 Economist I
S
40 Economist II
S
41 Consilier juridic I
S
42 Analist programator ajutor IA
M
43 Secretar-dactilograf I
M
44 Magaziner,
M, G
45 Arhivar debutant
M, G
46 Sofer II
47 Muncitor calificat
48 Muncitor necalificat
49 Manipulant de bunuri
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru
Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată „Consiliul judeţean aprobă organigrama,
statul de funcţii si regulamentul de organizare si funcţionare ale instituţiilor si serviciilor
publice de interes judeţean si ale societăţilor comerciale si regiilor autonome de interes
judeţean.”
Propunerile cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții pentru
Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti care sunt cuprinse în scrisoarea nr. 1249/18
februarie 2015 sunt stabilite cu menținerea numărului total de 431 posturi aprobate (15
posturi de conducere și 416 posturi de execuție) și încadrarea în fondul de salarii aprobat
pentru anul 2016 și au fost analizate în ședința Consiliului de Administrație din luna
februarie 2016.
Având în vedere scrisoarea nr.1296/14 februarie 2017 a Spitalului Obstetrică
Ginecologie Ploieşti, precum și prevederile art. 172 din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune
modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie
Ploieşti, cu menținerea numărului total de 431 posturi aprobate (17 posturi de conducere
și 414 posturi de execuție) și încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul
2017, astfel:
- se înființează 2 posturi vacante de medici specialiști de specialitatea obstetricăginecologie la Secția OG III ,
- se desființează 1 post vacant de medic rezident-neonatologie din cadrul Secției NN I și 1
post vacant de medic rezident neonatologie din cadrul secției NN II ,
- se înființează 1 post vacant de medic specialist ATI,
- se desființează 1 post vacant de medic primar radiolog din cadrul Laboratorului de
radiologie și imagistică medicală ,
- se înființează 1 post vacant de asistent medical debutant la Compartimentul spitalizare de
zi ,
- se desființează 1 post vacant de de asistent medical principal de la Farmacie ,
- se înființează 1 post vacant de îngrijitoare la Camera de Gardă - la Serviciul de primire și
externare pacienți ,
- se desființează 1 post vacant de șofer autosanitară III de la personal personal de deservire,
- înființarea Serviciului statistică și informatică medicală prin reorganizarea
Compartimentului de statistică și informatică medicală – structură care are în componență
11 posturi (din care 10 de execuție și 1 post vacant nou înființat de șef serviciu)

-se desființează 1 post vacant de asistent medical principal (PL) din cadrul Serviciului
statistică și informatică medicală,
- se înființează Serviciul tehnic - administrativ prin reorganizarea Compartiemntelor
securitatea muncii,PSI, protecție civilă, situații de urgență, Compartiemntul aprovizionare
transport, Compartimentul achiziții publice, contracte, biroul tehnic și administrativ,
personal de întreținere . Structura nou înființată are în componență 9 posturi din care 8
posturi de execuție și 1 post vacant nou înființat de de șef serviciu ,
-se desființează 1 post vacant de șef birou de la structura organizată Birou tehnic și
administrativ,
- prin aplicarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 1101/2016 se propune redenumire
Compartimentului de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în Compartiment de
prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale ,
- se înființează Biroul financiar contabilitate și Biroul resurse umane, salarizare prin
reorganizarea Serviciului financiar contabilitate, resurse umane ,salarizare astfel :
- Biroul resurse umane, salarizare având în componență 4 posturi din care 3 posturi
de execuție și 1 post ocupat de șef birou. Postul de șef birou este post nou înființat prin
transformarea postului ocupat de șef serviciu financiar contabilitate , resurse umane ,
salarizare. Titularul postului care exercită temporar funcția de director financiar contabil
și-a dat acordul cu privire la transformarea postului.
- Biroul financiar contabilitate are în componență 4 posturi din care 3 posturi de execuție
și 1 post vacant de șef birou – funcție nou înființată ,
- se desființează 1 post vacant de muncitor de la personal de deservire,
Propunerea de modificare a organigramei și a statului de funcții a fost discutată şi
avizată în şedinţa de Consiliul de Administraţie din 25 ianuarie 207 .
În baza celor mai sus menţionate, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Spitalul Obstetrică
Ginecologie Ploieşti.
P R E Ş E D I N T E,
TOADER BOGDAN ANDREI

Denumire comisie: Comisia pentru sănătate, protecție socială, agricultură și
activități sportive
Membri comisie:







Neaga Gheorghe (președinte)
Dumitru Mihaela Carmen (secretar)
David Simona
Ionică Ion
Popescu Cristian

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Serviciul resurse umane
Nr. 3.495/21 februarie 2017

Compartimentul sănătate, cultură, învăţământ,
mass-media, sport-tineret, ONG-uri, turism

R A P O RT
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru
Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti
Având în vedere scrisoarea nr.1296/14 februarie 2017 a Spitalului Obstetrică
Ginecologie Ploieşti, precum și prevederile art. 172 din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se propune
modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie
Ploieşti, cu menținerea numărului total de 431 posturi aprobate (17 posturi de conducere
și 414 posturi de execuție) și încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul
2017, astfel:
- se înființează 2 posturi vacante de medici specialiști de specialitatea obstetricăginecologie la Secția OG III ,
- se desființează 1 post vacant de medic rezident-neonatologie din cadrul Secției NN I și 1
post vacant de medic rezident neonatologie din cadrul secției NN II ,
- se înființează 1 post vacant de medic specialist ATI,
- se desființează 1 post vacant de medic primar radiolog din cadrul Laboratorului de
radiologie și imagistică medicală ,
- se înființează 1 post vacant de asistent medical debutant la Compartimentul spitalizare de
zi ,
- se desființează 1 post vacant de de asistent medical principal de la Farmacie ,
- se înființează 1 post vacant de îngrijitoare la Camera de Gardă - la Serviciul de primire și
externare pacienți ,
- se desființează 1 post vacant de șofer autosanitară III de la personal personal de deservire,
- înființarea Serviciului statistică și informatică medicală prin reorganizarea
Compartimentului de statistică și informatică medicală – structură care are în componență
11 posturi (din care 10 de execuție și 1 post vacant nou înființat de șef serviciu)
-se desființează 1 post vacant de asistent medical principal (PL) din cadrul Serviciului
statistică și informatică medicală,
- se înființează Serviciul tehnic- administrativ prin reorganizarea Compartiemntelor
securitatea muncii,PSI, protecție civilă, situații de urgență, Compartiemntul aprovizionare
transport, Compartimentul achiziții publice, contracte, biroul tehnic și administrativ,
personal de întreținere . Structura nou înființată are în componență 9 posturi din care 8
posturi de execuție și 1 post vacant nou înființat de de șef serviciu ,

-se desființează 1 post vacant de șef birou de la structura organizată Birou tehnic și
administrativ,
- prin aplicarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 1101/2016 se propune redenumire
Compartimentului de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în Compartiment de
prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale ,
- se înființează Biroul financiar contabilitate și Biroul resurse umane, salarizare prin
reorganizarea Serviciului financiar contabilitate, resurse umane ,salarizare astfel :
- Biroul resurse umane, salarizare având în componență 4 posturi din care 3 posturi
de execuție și 1 post ocupat de șef birou. Postul de șef birou este post nou înființat prin
transformarea postului ocupat de șef serviciu financiar contabilitate , resurse umane ,
salarizare. Titularul postului care exercită temporar funcția de director financiar contabil
și-a dat acordul cu privire la transformarea postului.
- Biroul financiar contabilitate are în componență 4 posturi din care 3 posturi de execuție
și 1 post vacant de șef birou – funcție nou înființată ,
- se desființează 1 post vacant de muncitor de la personal de deservire,
- Propunerea de modificare a organigramei și a statului de funcții a fost discutată şi
avizată în şedinţa de Consiliul de Administraţie din 25 ianuarie 207 .
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre.
Şef Serviciul resurse umane,
ION ELENA

Compartimentul sănătate, cultură, învăţământ,
mass-media, sport-tineret, ONG-uri,turism
BUCURICĂ GABRIELA LUCIA

