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JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN    

 

 

                                                                                                              

H O T Ă R Â R E 

privind  modificarea numărului de linii de gardă aprobate Spitalului Județean de Urgență 

Ploiești prin suplimentare cu două linii de gardă în specialitățile  

chirurgie generală și radiologie și imagistică medicală   

 

 

 Având în vedere: 

-  Expunerea  de  motive  a  domnului Bogdan Andrei Toader – președinte al   

Consiliului  Judeţean  Prahova și a doamnei Ludmila Sfîrloagă – vicepreședinte al   

Consiliului  Judeţean  Prahova, precum şi Raportul nr.26759 din 22.11.2018  al  

Compartimentului sănătate, cultură, învăţământ, mass-media, sport-tineret, ONG-uri, 

turism,  prin care se propune modificarea numărului de linii de gardă aprobate Spitalului 

Județean de Urgență Ploiești prin suplimentare cu două linii de gardă în specialitățile 

chirurgie generală și radiologie și imagistică medicală.   

- Prevederile art.18 din Ordonanța de Urgență nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.15 lit. a) și b) din Hotărârea de Guvern nr. 56/2009 pentru aprobarea 

Normelor 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.172  alin.(7)  din  Legea nr. 95/2006  privind  reforma în domeniul  

sănătăţii, republicată  cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.921/2006 pentru stabilirea 

atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Prevederile Ordinului  Ministerului Sănătății nr.870/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile 

publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;  

- Avizul Ministerului Sănătății obținut în adresele nr.SP8480/31839/30293/SP6619 

din 30 iulie 2018 privind suplimentarea cu o linie de gardă în specialitatea chirurgie 

generală și nr.SP12747/30065 din 31octombrie 2018 privind suplimentarea cu o linie de 

gardă în specialitatea radiologie și imagistică medicală la Spitalului Județean de Urgență 

Ploiești. 

- Adresele Spitalului Județean de Urgență Ploiești nr.30877/12.09.2018 și 

nr.40121/22.11.2018 prin care se solicită modificarea numărului de linii de gardă aprobate 

prin suplimentare cu o linie de gardă în specialitatea chirurgie generală și o linie de gardă 

în specialitatea radiologie și imagistică medicală; 

 

 



- Prevederile din  Legea – Cadru nr.153/2017 privind  salarizarea  personalului plătit 

din fonduri publice, cu  modificările și completările ulterioare; 

- 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 numărului de linii de gardă aprobate Spitalului Județean 

de Urgență Ploiești prin suplimentare cu două linii de gardă în specialitățile chirurgie 

generală și radiologie și imagistică medicală. 

(2). Numărul liniilor de gardă aprobate Spitalului Județean de Urgență Ploiești 

modificat conform  prevederilor alin. (1)  este  cuprins în anexa care  face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
 

 

Art.2 Prevederile prezentei  hotărâri  vor fi aduse la îndeplinire de  către  Spitalul Județean 

de Urgență Ploieşti. 
 

 

Art.3  Direcția  Juridic  Contencios  și  Administrație  Publică  va  aduce  la  cunoştinţă 

prevederile prezentei hotărâri și Direcției de Sănătate Publică Prahova . 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează, 

SECRETAR 

Bîgiu Hermina Adi 
 

 
 
 
 

Ploieşti, 28 noiembrie 2018  

Nr. 178 



 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA 

                                                                                         Anexa nr._______ 

                                                                                         la  Hot. nr._______ 

                                                                                         din data de________ 

 

NUMĂRUL ȘI SPECIALITĂȚILE LINIILOR DE GARDĂ DIN 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI 

 

 

Nr. 

crt. 

Specialitatea liniei de gardă Numarul 

liniilor de  

gardă 

 TOTAL 1+2 +3+4 26 

 TOTAL 1 ( linii de gardă stabilite în baza art. 23 lit. c din 

O.M.S. nr.870/2004 – o linie de grdă la 70 paturi) 
19 

1. MEDICINĂ INTRNĂ I 1 

2. DIABET ZAHARAT +NEFROLOGIE 1 

3. CARDIOLOGIE 1 

4. ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE 1 

5. NEUROLOGIE 1 

6. NEUROCHIRURGIE  1 

7. CHIRURGIE PLASTICĂ 1 

8. CHIRURGIE GENERALĂ I, II +PRIMIRI URGENȚE 3 

9. A.T.I.( deservește  loc. Nord, Boldescu) 2 

10. MEDICINĂ INTRNĂ II+ GASTROENTEROLOGIE 1 

11. PSIHIATRIE 1 

12. OFTALMOLOGIE 1 

13. UROLOGIE 1 

14. O.R.L.+ CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ 1 

15. PNEUMOFTIZIOLOGIE 1 

16. BOLI INFECȚIOASE 1 

 TOTAL 2 ( linii de gardă stabilite în baza art.24 lit. c din 

OMS 870/2004 –specialități paraclinice) 
3 

17. MEDICINĂ DE LABORATOR 1 

18. RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ 2 

 TOTAL 3 ( linii de gardă stabilite în baza art. 26 din 

O.M.S. nr.870/2004 – medicina de urgență  
3 

19. MEDICINĂ DE URGENȚĂ – U.P.U.  S.M.U.R.D. 3 

 TOTAL 4 ( linie de gardă stabilită în baza art. 29, art. 38 

și art. 51 din O.M.S. nr.870/2004 - medicina legală ) 
1 

20. MEDICINĂ LEGALĂ  (decizie  COD - gardă la domiciliu) 1 



ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                         

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                

   Compartimentul sănătate, cultură, învăţământ,          

                                                                   mass-media, sport-tineret, ONG-uri, turism 

 

DosarI/D/1/ nr.26759 din 22.11.2018 

 

 

R  A   P  O  R T 

privind  modificarea numărului de linii de gardă aprobate Spitalului Județean de Urgență 

Ploiești prin suplimentare cu două linii de gardă în specialitățile  

chirurgie generală și radiologie și imagistică medicală   

 

 În baza prevederilor art.16 lit.b) din Hotărârea de Guvern nr. 56/2009 pentru 

aprobarea Normelor 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 cu modificările și completările 

ulterioare,  a prevederilor art.51 din Ordinul M.S. nr.870/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile 

publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și a 

legislației complementare în vigoare și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli 

aprobat cu această destinație,  Consiliul județean Prahova  și Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Ploieşti au solicitat Ministerului Sănătății avizul pentru obținerea suplimentării 

liniilor de gardă cu două linii de gardă în specialitățile chirurgie generală și radiologie și 

imagistică medicală.  Ca urmare a obținerii avizului de la Ministerul Sănătății prin  

adresele nr. SP8480/31839/30293/SP6619 din 30.07.2018 și  nr. SP12747/30065/ din 

31octombrie 2018, se poate înființa cea  de a treia linie de gardă în specialitatea chirurgie 

generală  și a doua linie de gardă în specialitatea radiologie și imagistică medicală la 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. 

 În conformitate cu Ordinul M.S. nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului 

privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din 

sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și a aprobarilor și 

avizelor succesive ale Ministerului Sănătății se propune aprobarea liniilor de gardă de la 

nivelul Sitalului  Judeţean de Urgenţă Ploieşti dupa cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Specialitatea liniei de gardă Numarul 

liniilor de  

gardă 

 TOTAL 1+2 +3+4 26 

 TOTAL 1 ( linii de gardă stabilite în baza art. 23 lit. c din 

O.M.S. nr.870/2004 – o linie de grdă la 70 paturi) 
19 

1. MEDICINĂ INTRNĂ I 1 

2. DIABET ZAHARAT +NEFROLOGIE 1 

3. CARDIOLOGIE 1 

4. ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE 1 



5. NEUROLOGIE 1 

6. NEUROCHIRURGIE  1 

7. CHIRURGIE PLASTICĂ 1 

8. CHIRURGIE GENERALĂ I, II +PRIMIRI URGENȚE 3 

9. A.T.I.( deservește  loc. Nord, Boldescu) 2 

10. MEDICINĂ INTRNĂ II+ GASTROENTEROLOGIE 1 

11. PSIHIATRIE 1 

12. OFTALMOLOGIE 1 

13. UROLOGIE 1 

14. O.R.L.+ CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ 1 

15. PNEUMOFTIZIOLOGIE 1 

16. BOLI INFECȚIOASE 1 

 TOTAL 2 ( linii de gardă stabilite în baza art.24 lit. c din 

OMS 870/2004 –specialități paraclinice) 
3 

17. MEDICINĂ DE LABORATOR 1 

18. RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ 2 

 TOTAL 3 ( linii de gardă stabilite în baza art. 26 din 

O.M.S. nr.870/2004 – medicina de urgență  
3 

19. MEDICINĂ DE URGENȚĂ – U.P.U.  S.M.U.R.D. 3 

 TOTAL 4 ( linie de gardă stabilită în baza art. 29, art. 38 

și art. 51 din O.M.S. nr.870/2004 - medicina legală ) 
1 

20. MEDICINĂ LEGALĂ  (decizie  COD - gardă la domiciliu) 1 

 

Aceste modificari au fost analizate și avizate în sedințele Consiliului de 

administrație din 21.08.2018 și 01.11.2018, iar cheltuielile de personal se încadrează în 

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018. 

           Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

Compartimentului sănătate, cultură,  

                                                                                               învăţământ, mass-media, 

                                                                                          sport-tineret, ONG-uri, turism, 

                                                                                              Bucurică Gabriela Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la  proiectul de hotărâre privind modificarea numărului de linii de gardă aprobate 

 Spitalului Județean de Urgență Ploiești prin suplimentare cu două linii de gardă în 

specialitățile chirurgie generală și radiologie și imagistică medicală   

 

 

În conformitate cu : 

-Prevederile art.16 lit.b) din Hotărârea de Guvern nr. 56/2009 pentru aprobarea 

Normelor 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 cu modificările și completările 

ulterioare, 

 -Prevederile art. 18 din Ordonanța de Urgență Guvernului nr.162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ca urmare a Ordinului Ministerului Sănătății nr.761/26.05.2011, Spitalul Județean de 

Urgență Ploiești a fost clasificat în spital de urgenţă cu nivel de competenţă III, primind urgențe 

din tot județul, precum și din județele învecinate; 

Județul Prahova are o populație de aproximativ 800 000 locuitori, este străbătut de 

importante artere rutiere: DN 1, DN1A, A3, etc., iar toate accidentele rutiere de pe raza județului 

și toate urgențele medico-chirurgicale sunt aduse la  Spitalul Județean de Urgență Ploiești; 

Spitalul Județean de Urgență Ploiești este un spital de tip pavilionar, cu patru secții 

exterioare, are în structură un număr de 1160 paturi și 24 de linii de gardă (din care o linie de 

gardă ATI nu mai funcționează din septembrie 2015, cauza fiind numărul insuficient al medicilor 

specialiști ATI); 

În structura aprobată conform Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 163/2014, 

Spitalul Județean de Urgență Ploiești există :  

- 2 secții de chirurgie generală cu 170 de paturi (Chirurgie generală I – 90 paturi și  

Chirurgie generală II – 80 paturi) cu 13 medici de specialitate chirurgie generală angajați; 

- Laboratorul de radiologie și  imagistică medicală și Punctului de lucru radiologie  

și imagistică medicală – UPU-SMURD cu 11 medici de specialitate radiologie și imagistică 

medicală angajați. 
În specialitatea chirurgie generală cele 2 linii de gardă care asigură echipa operatorie  

pentru intervențiile chirurgicale în regim de urgență (minim 2 medici) cu greu poate asigura și 

urgențele din UPU și consulturile interdisciplinare. Se solicită înființarea celei de a treia linii de 

gardă  pentru a putea scade timpii de așteptare pentru pacienții prezentați în UPU și durata până la 

efectuarea consulturilor interdisciplinare.  

Se solicită înființarea celei de a doua linii de gardă în specialitatea radiologie și 

imagistică medicală, având în vedere următoarele: 

-volumul foarte mare de activitate într-o gardă de 24 ore (peste 350 radiografii 

efectuate și interpretate,  peste 90 de ecografii, peste 60 examinări CT),  prin efectuarea 



simultană de investigații atât pentru spital (și din secțiile exterioare Boldescu, Buna 

Vestire, Boli infecțioase), cât și pentru UPU și pentru spitalele cu care se află în contract 

deoarece nu au organizată linie de gardă (Spitalul de Pediatrie Ploiești și Spitalul de 

Obstetrică Ginecologie Ploiești); 

-dotarea spitalului cu un aparat RMN în ultimul trimestru al acestui anului; 

-acoperirea liniei de gardă cu medicii de specialitate încadrați atât în cadrul 

Laboratorului de radiologie imagistică medicală cât și cu cei care desfășoară activitatea în 

cadrul Punctului de lucru radiologie imagistică medicală UPU SMURD. 

-memoriul celor 11 medici în specialitatea radiologie și imagistică medicală și a 

medicului șef UPU SMURD. 

-Adresele Spitalului Județean de Urgență Ploiești nr.30877/12.09.2018 și 

40121/22.11.2018 prin care se solicită modificarea numărului de linii de gardă aprobate 

prin suplimentare cu două linii de gardă în specialitățile chirurgie generală și radiologie și 

imagistică medicală; 

 Ca urmare a obținerii avizului de la Ministerul Sănătății prin adresele nr. 

SP8480/31839/30293/SP6619 din 30.07.2018 și nr. SP12747/30065/ din 31octombrie 

2018, se poate înființa cea  de a treia linie de gardă în specialitatea chirurgie generală  și a 

doua linie de gardă în specialitatea radiologie și imagistică medicală la Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Ploieşti. 

  În baza celor mai sus menţionate, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind  suplimentarea liniilor de gardă, cu o linie de gardă în specialitatea chirurgie 

generală și o linie de gardă în specialitatea radiologie și imagistică medicală, la Spitalul 

Judeţean de Urgenţă  Ploieşti. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

BOGDAN ANDREI TOADER 

 

                                                                                    

 

                                                                                    V I C E P R E Ş E D I N T E, 

                                                                                        LUDMILA SFÎRLOAGĂ 

 


