ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea structurii organizatorice
a Spitalului Județean de Urgență Ploieşti
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 27.083/06 decembrie 2021 al domnului
președinte al Consiliului Judeţean Prahova privind modificarea structurii
organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Ploieşti rezultată în urma desființării
Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiesti, unitate sanitară cu paturi cu
personalitate juridică, cu sediul in municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 116,
județul Prahova și reorganizării acestuia în structură fără personalitate juridică în
cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploieşti, aflat în rețeaua sanitară a Consiliului
Județean Prahova, precum şi Raportul comun nr. 27.084/06 decembrie 2021 al
Serviciului Resurse Umane și al Biroului Sănătate, Cultură, Învăţământ, Mass-media,
Sport, Tineret, ONG-uri,Turism din cadrul Consiliului Județean Prahova;
- Prevederile din Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 117/2019
privind acordul de principiu pentru reorganizarea celor două unități sanitare din
municipiul Ploiești care au managementul asistenței medicale exercitat de către
Consiliul Județean Prahova, modificată și completată de Hotărârea Consiliului
Județean Prahova nr.115/22 iunie 2021;
În conformitate cu:
- Prevederile art. 172 alin.(5) și alin.(7) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.2 și ale art.3 din Hotărârea Guvernului României nr. 1143/22
octombrie 2021 privind desființarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Ploiești și
reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului
Județean de Urgență Ploiești;
- Prevederile art.9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind
unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare
împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;
- 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;
- Prevederile Ordinului 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, ale Ordinului nr. 1500/2009 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de
anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, ale Ordinului nr. 1706/2007
privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a
urgenţelor, ale Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în
unităţile sanitare, ale Ordinului nr. 375/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea centrelor de sănătate mintală, ale Ordinului nr. 1312/2020 al
Ministerului Sănătății 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 calităţii
serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
- Prevederile art. 15 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;
- Scrisoarea nr. 52072/23 noiembrie 2021 a Spitalului Județean de Urgență
Ploiești privind propunerea de modificare a structurii organizatorice pentru unitatea
sanitară;
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 753/2010 privind structura organizatorică
a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, modificată, completată și avizată prin
adresele Ministerului Sănătății nr. XI/A/24194/CSA/4853/05.05.2011 și adresa
Ministerul Sănătății nr. XI/A/71332/NB/10131/24.11.2014;
- Scrisoarea Ministerului Sănătății nr.XI/A/Reg 2/35213/SMSS3243/AR
52/2.12.2021 privind avizul conducerii Ministerului Sănătății pentru completarea
structurii Spitalului Județean de Urgență Ploiești cu structurile Spitalului de
Obstetrică – Ginecologie Ploiești;
- Scrisoarea nr. 36599/06.12.2021 a Direcției de Sănătate Publică Prahova
privind avizarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Județean de
Urgență Ploiești;
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a), alin.(2) lit. b) și c ) și alin (5)
lit.c), precum și ale art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. (1) Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului
Județean de Urgență Ploieşti, unitate sanitară publică cu paturi, cu sediul în
municipiul Ploiești, str. Găgeni, nr.100, județul Prahova, rezultată în urma desființării
Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiesti, unitate sanitară cu paturi cu
personalitate juridică, cu sediul in municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 116,
județul Prahova și reorganizării acestuia în structură fără personalitate juridică în
cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploieşti, aflat în rețeaua sanitară a Consiliului
Județean Prahova.
(2) Structura organizatorică modificată conform prevederilor alin.(1)
este cuprinsă în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Prin derogare de la prevederile art.1, în contextul epidemiologic
actual, în vederea asigurării condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au
drept scop prevenirea și controlul infecției cu virusul SARS-Cov-2, se aprobă
modificarea temporară a structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență
Ploieşti, pe perioada de valabilitate a avizului nr. 36599/6.12.2021 al Direcției de

Sănătate Publică Prahova, dar nu mai târziu de 31 martie 2022, conform anexei nr.2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Organigrama și statul de funcţii corespunzătoare structurii
aprobate la alin. (1) sunt cuprinse în anexele nr. 3 și nr. 4 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Spitalul
Județean de Urgență Ploiești.
Art. 4. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PREŞEDINTE,
Iulian Dumitrescu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu

Ploieşti, 7 decembrie 2021
Nr. 281

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 27.084/06 decembrie 2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a
Spitalului Județean de Urgență Ploieşti
Văzând scrisorile nr. 52072/23 noiembrie 2021 și nr. 53737/03.12.2021 ale
Spitalului Județean de Urgență Ploiești privind propunerea de modificare a structurii
organizatorice pentru unitatea sanitară, cu respectarea prevederilor art.2 și ale art.3 din
Hotărârea Guvernului României nr. 1143/22 octombrie 2021 privind desființarea
Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești și reorganizarea acestuia ca structură fără
personalitate juridică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, precum și cu
respectarea prevederilor art.172 alin.(7) se propune
modificarea
structurii
organizatorice pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești ca urmare a structurilor
preluate și care vor funcționa în continuare în spațiile actuale, precum și preluarea de
către Spitalul Județean de Urgență Ploieşti a întregului personal de specialitate medico
- sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului de
Obstetrică Ginecologie Ploiesti și a personalului tehnic, economic, administrativ și de
întreținere, cu încadrarea în normativul de personal.
Cu respectarea prevederilor art.9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.3/2021
privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de
vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii se
propune în vederea asigurării condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au
drept scop prevenirea și controlul infecției cu virusul SARS-Cov-2, modificarea
temporară a structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Ploieşti, pe
perioada de valabilitate a avizului nr. 36599/6.12.2021 al Direcției de Sănătate Publică
Prahova, dar nu mai târziu de 31 martie 2022.
Organigrama şi statul de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti
au fost întocmite în baza Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.753/2010 privind structura
organizatorică a unităţii, modificată şi completată prin scrisoarea Ministerului Sănătăţii
nr. XI/A/24194/CSA/4853/ 05 mai 2011 și scrisoarea nr. XI/A/71332/NB/10131/24
noiembrie 2014, precum și scrisoarea nr. XI/A/ reg.2/35213/SMSS 3243/AR
52/2.12.2021, care reprezintă şi avizul ministerului pentru completarea structurii
Spitalului Județean de Urgență Ploiești, cu structurile Spitalului de Obstetrică –
Ginecologie Ploiesti, coroborat cu scrisoarea nr. 36599/06 decembrie 2021 a Direcției
de Sănătate Publică Prahova.

S-au preluat la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti la sediul din str.
Mihai Bravu nr.116 :
-Sectia obstetrica-ginecologie I
-Sectia obstetrica-ginecologie II
-Sectia obstetrica-ginecologie III
-Sectia neonatologie I
-Sectia neonatologie II (prematuri)
din care:
-compartiment terapie intensiva
15 paturi
-Sectia ATI
-Bloc de nasteri
-Spitalizare de zi- obstetrica ginecologie
10 paturi
-Farmacie
-Bloc operator
-Unitate de transfuzie sanguina
-Sterilizare
-Laborator analize medicale –servicii externalizate
-Laborator radiologie si imagistica medicala
-Serviciu de anatomie patologica
- compartiment citologie
- compartiment histopatologie
- prosectura
-Compartiment prevenire infectii asociate asistentei medicale
-Compartiment statistica si informatica medicala
-Cabinet planificare familiala

55 paturi
60 paturi
60 paturi
60 paturi
40 paturi
25 paturi

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialitatile:
-Cabinete obstetrica-ginecologie
-Cabinete neonatologie
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1224/2010
privind aprobarea normelor de personal pentru asistenţă medicală spitalicească, Ordinul
Ministerului Sănătăţii nr.1500/2009 privind aprobarea normativelor de personal pentru
secţiile şi compartimentele de anestezie si terapie intensivă, Ordinul Ministerului
Sănătăţii nr.1706/2007 privind organizarea unităţilor de primire a urgenţelor, Ordinul
Ministerului Sănătăţii nr.916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere
prevenire si control al infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare, Ordinul M.S.
nr.375/2006 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea centrelor de sănătate
mintală, Ordinul M.S. 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, se propune:
• Aprobarea unui număr de 2837 posturi rezultat urmare a suplimentării celor 2501
posturi cu 336 de posturi preluate de la Spitalul de Obstetrică – Ginecologie Ploiești,
din care 7 posturi de conducere și 329 posturi de execuție, astfel : 6 posturi – șef
de secție , 28 posturi medic primar, 9 posturi medic specialist, 1 post biolog

specialist, 1 post psiholog practicant, 1 post farmacist șef, 2 posturi asistent
medical principal cu studii superioare-S, 1 post asistent medical - S, 1 post asistent
medical debutant - S, 14 posturi moașă principală-S, 2 posturi moașă - S, 157
posturi asistent medical principal cu studii postliceale -PL , 9 posturi asistent
medical – PL, 1 post statistician medical, 2 posturi registrator medical cu studii
medii, 46 posturi infirmiera, 1 post brancardier, 31 posturi ingrijitoare, 3 posturi
garderobier, 2 posturi de execuție de consilier, grad II, 1 post de execuție de
consilier, grad III, 2 posturi referent de specialitate I, 1 post de execuție inspector
de specialitate I, 2 posturi economist IA, 1 post consilier juridic IA, 1 post
magaziner , 1 post arhivar, 1 post sofer II, 4 posturi muncitor calificat, 4 posturi de
muncitor necalificat .
• Structura organizatorică de specialitate a Spitalului Judeţean de Urgenţă
Ploieşti cu secţii în următoarele locaţii: Nord – str. Găgeni nr.100, str. Buna Vestire
nr. 1-3, str. Boldescu nr.3 ( Romană nr. 116), str. Ana Ipătescu nr.59, str. Oborului
nr.2, B-dul Republicii nr. 271 și str. Mihai Bravu nr.116 însumează un număr total de
1460 de paturi şi 49 paturi pentru spitalizarea de zi.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre, cu încadrarea în limita fondului de
cheltuieli de personal aprobat pentru anul 2021.

Șef serviciu ,
Ion Elena

Birou sănătate , cultură, învăţământ,
mass-media, sport-tineret, ONG-uri, turism,
Nicolae Constantin Marius

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 27.083/06 decembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a
Spitalului Județean de Urgență Ploieşti
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) alin.(2) lit. b) și c ) și alin
(5) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare , coroborar cu prevederile
art.172 alin.(7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se precizează: „Structura
organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor
pentru spitalele publice din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu
reţea sanitară proprie se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv prin act
administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii”
Văzând scrisorile nr. 52072/23 noiembrie 2021 și nr. 53737/03.12.2021 ale
Spitalului Județean de Urgență Ploiești privind propunerea de modificare a structurii
organizatorice pentru unitatea sanitară, cu respectarea prevederilor art.2 și ale art.3 din
Hotărârea Guvernului României nr. 1143/22 octombrie 2021 privind desființarea
Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești și reorganizarea acestuia ca structură fără
personalitate juridică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, se consideră
oportună și necesară modificarea structurii organizatorice pentru Spitalul Județean de
Urgență Ploiești ca urmare a structurilor preluate și care vor funcționa în continuare în
spațiile actuale, precum și preluarea de către Spitalul Județean de Urgență Ploieşti a
întregului personal de specialitate medico - sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară
activitatea în cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiesti și a personalului
tehnic, economic, administrativ și de întreținere, cu încadrarea în normativul de
personal.
Cu respectarea prevederilor art.9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în
procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul
sănătăţii, în vederea asigurării condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au
drept scop prevenirea și controlul infecției cu virusul SARS-Cov-2, este necesară și se
impune modificarea temporară a structurii organizatorice a Spitalului Județean de
Urgență Ploieşti, pe perioada de valabilitate a avizului nr. 36599/6.12.2021 al Direcției
de Sănătate Publică Prahova, dar nu mai târziu de 31 martie 2022.

Organigrama şi statul de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti
au fost întocmite în baza Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.753/2010 privind structura
organizatorică a unităţii, modificată şi completată prin scrisoarea Ministerului Sănătăţii
nr. XI/A/24194/CSA/4853/ 05 mai 2011 și scrisoarea nr. XI/A/71332/NB/10131/24
noiembrie 2014, precum și scrisoarea nr. XI/A/ reg.2/35213/SMSS 3243/AR
52/2.12.2021, care reprezintă şi avizul ministerului pentru completarea structurii
Spitalului Județean de Urgență Ploiești, cu structurile Spitalului de Obstetrică –
Ginecologie Ploiesti, coroborat cu scrisoarea nr. 36599/06 decembrie 2021 a Direcției
de Sănătate Publică Prahova .
S-au preluat la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti la sediul din str.
Mihai Bravu nr.116 :
-Sectia obstetrica-ginecologie I
-Sectia obstetrica-ginecologie II
-Sectia obstetrica-ginecologie III
-Sectia neonatologie I
-Sectia neonatologie II (prematuri)
din care:
-compartiment terapie intensiva
15 paturi
-Sectia ATI
-Bloc de nasteri
-Spitalizare de zi- obstetrica ginecologie
10 paturi
-Farmacie
-Bloc operator
-Unitate de transfuzie sanguina
-Sterilizare
-Laborator analize medicale –servicii externalizate
-Laborator radiologie si imagistica medicala
-Serviciu de anatomie patologica
- compartiment citologie
- compartiment histopatologie
- prosectura
-Compartiment prevenire infectii asociate asistentei medicale
-Compartiment statistica si informatica medicala
-Cabinet planificare familiala

55 paturi
60 paturi
60 paturi
60 paturi
40 paturi
25 paturi

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialitatile:
-Cabinete obstetrica-ginecologie
-Cabinete neonatologie
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1224/2010
privind aprobarea normelor de personal pentru asistenţă medicală spitalicească, Ordinul
Ministerului Sănătăţii nr.1500/2009 privind aprobarea normativelor de personal pentru
secţiile şi compartimentele de anestezie si terapie intensivă, Ordinul Ministerului

Sănătăţii nr.1706/2007 privind organizarea unităţilor de primire a urgenţelor, Ordinul
Ministerului Sănătăţii nr.916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere
prevenire si control al infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare, Ordinul M.S.
nr.375/2006 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea centrelor de sănătate
mintală, Ordinul M.S. 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, este oportun :
- Aprobarea unui număr de 2837 posturi rezultat urmare a suplimentării celor 2501
posturi cu 336 de posturi preluate de la Spitalul de Obstetrică – Ginecologie Ploiești.
Structura organizatorică de specialitate a Spitalului Judeţean de Urgenţă
Ploieşti cu secţii în următoarele locaţii: Nord – str. Găgeni nr.100, str. Buna Vestire nr.
1-3, str. Boldescu nr.3 ( Romană nr. 116), str. Ana Ipătescu nr.59, str. Oborului nr.2,
B-dul Republicii nr. 271 și str. Mihai Bravu nr.116 însumează un număr total de 1460
de paturi şi 49 paturi pentru spitalizarea de zi.
În baza celor mai sus menţionate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre
privind modificărea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Ploieşti.

P R E Ş E D I N T E,
IULIAN DUMITRESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

Anexa nr. 1
la Hot. nr. ..........
din data de ..........

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI
Sediul Nord din strada Găgeni nr. 100
-

-

-

Secţia chirurgie generală I
din care: - compartiment obstetrică ginecologie
din care neonatologie
Secţia chirurgie generală II
Compartiment chirurgie vasculară
Secţia chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă şi arşi
din care: - compartiment ATI
Secţia medicină internă I
Secţia nefrologie
din care: - compartiment dializa peritoneală
Secţia diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Secţia ortopedie şi traumatologie
Secţia cardiologie
din care: - compartiment terapie intensivă coronarieni
- compartiment cardiologie intervenţională
Secţia neurochirurgie
Secţia ATI
din care: - compartiment toxicologie

– 90 paturi
– 7 paturi
– 2 paturi
– 80 paturi
– 10 paturi
– 33 paturi
– 5 paturi
– 80 paturi
– 26 paturi
– 4 paturi
– 32 paturi
– 40 paturi
– 90 paturi
– 10 paturi
– 10 paturi
– 30 paturi
– 30 paturi
– 4 paturi

-

-

-

-

-

-

Secţia neurologie
Compartiment pediatrie ( copii mari )
Sediul din strada Buna-Vestire nr. 1-3
Secţia gastroenterologie
Secţia medicină internă II
din care: - compartiment hematologie
- compartiment endocrinologie
Secţia psihiatrie
Compartiment dermatovenerologie

– 95 paturi
– 10 paturi

– 25 paturi
– 81 paturi
– 10 paturi
– 6 paturi
– 93 paturi
– 20 paturi

Sediul din strada Boldescu nr. 3 ( Romana nr. 116 )
Secţia urologie
Secţia ORL
Compartiment chirurgie orală şi maxilo-facială
Compartiment ATI
Secţia oftalmologie

– 45 paturi
– 45 paturi
– 20 paturi
– 10 paturi
– 25 paturi

Sediul din strada Oborului nr. 2
Secţia pneumologie
din care: - compartiment TBC

– 70 paturi
– 40 paturi

Sediul din bd. Republicii nr. 271
Secţia boli infecţioase adulţi
Secţia boli infecţioase copii

– 50 paturi
– 30 paturi

UPU SMURD
Cabinet medicină dentară de urgenţă
Camere de gardă
Centrul de hemodializă
Sediul în strada Mihai Bravu nr. 116

– 19 aparate

- Secţia obstetrică I
- Secţia obstetrică II
- Secţia obstetrică III
- Secţia neonatologie I
- Secţia neonatologie II ( prematuri )
din care: - compartiment terapie intensivă
- Secţia ATI
- Camera de gardă

-

Spitalizare de zi
Spitalizare de zi – boli infecţioase
Spitalizare de zi – HIV – SIDA
Spitalizare de zi - OG

-

Farmacie – strada Buna – Vestire nr. 1 – 3
Farmacie – strada Boldescu nr. 3 ( Romană nr. 116 )
Farmacie – strada Găgeni nr. 100
Farmacie – strada Oborului nr. 2
Farmacie – Bd. Republicii nr. 271
Farmacie - Mihai Bravu nr.116

- 15 paturi

TOTAL

TOTAL spitalizare de zi

– 55 paturi
– 60 paturi
– 60 paturi
– 60 paturi
– 40 paturi
– 25 paturi

1460 paturi
– 19 paturi
– 10 paturi
– 10 paturi
– 10 paturi
49 paturi

-

-

Blocuri operatorii 3
Unitate transfuzie sanguină
Sterilizare
Laborator analize medicale cu puncte de lucru
Laborator radiologie şi imagistică medicală cu puncte de lucru
Laborator angiografie şi cardiologie intervenţională
Serviciul anatomie patologică
- compartiment citologie
- compartiment histopatologie
- prosectura
Centrul de sănătate mintală adulţi ( CSM )
Laborator explorări funcţionale
Compartiment endoscopie
Serviciul statistică şi informatică medicală
Serviciul judeţean de medicină legală
Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Cabinet oncologie medicală
Cabinet medicină sportivă
Cabinet planificare familială
Dispensar TBC

-

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialităţile:
medicină internă
cardiologie
ORL

-

oftalmologie
chirurgie generală
gastroenterologie
neurologie
ortopedie şi traumatologie
dermatovenerologie
endocrinologie
urologie
chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă
psihiatrie
nefrologie
hematologie
neurochirurgie
alergologie şi imunologie clinică
medicina muncii
chirurgie orală şi maxilo – facială
pneumologie
chirurgie vasculară
obstetrică – ginecologie
pediatrie
boli infecţioase
boli infecţioase ( HIV/SIDA )
boli infecţioase ( antirabic)
La nivelul spitalului funcţionează Centrul Judeţean de Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice.

-

Alte structuri – Mihai Bravu nr.116
Sterilizare
Bloc operator
Unitate transfuzie sanguină
Laborator analize medicale – servicii externalizate
Laborator radiologie şi imagistică medicală
Serviciul anatomie patologică
- compartiment citologie
- compartiment histopatologie
- prosectura
Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
Compartiment statistică şi informatică medicală
Cabinet planificare familială

-

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialităţile:
cabinete obstetrică – ginecologie
cabinete neonatologie

-

Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat.

• Aparat funcțional
• Muncitori

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

Anexa nr.2
La hotărârea nr................
Din data de ......................

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI
Sediul CENTRAL str. Gageni nr. 100
- Sectia chirurgie generala I
83 paturi
- Sectia chirurgie generala II
80 paturi
- Compartiment chirurgie vasculara
20 paturi
- Sectia chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva si arsi
33 paturi
din care:
- Unitate functionala pentru arsi
5 paturi
- Sectia medicina interna I
80 paturi
- Sectia nefrologie
26 paturi
- Sectia ortopedie si traumatologie
40 paturi
- Sectia cardiologie
90 paturi
din care:
- Unitate de supraveghere si tratament avansat al pacientilor cardiaci critici 12 paturi
- Compartiment cardiologie interventionala
10 paturi
- Sectia neurochirurgie
30 paturi
- Sectia ATI
42 paturi
din care:
- compartiment toxicologie
4 paturi
- Sectia neurologie
95 paturi
- Sectia medicina interna II
32 paturi
- Centrul de hemodializa
12 aparate
Spitalizare de zi
10 paturi
Farmacie
Bloc operator
Unitate de transfuzie sanguina
Sterilizare
Laborator analize medicale, inclusiv laborator de diagnostic molecular
Laborator radiologie si imagistica medicala
Laborator angiografie si cardiologie interventionala
Serviciu de anatomie patologica
- compartiment citologie
- compartiment histopatologie
- prosectura
- Laborator explorari functionale
- Compartiment endoscopie

- Punct de recoltare analize medicale
Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialitatile:
cardiologie
chirurgie generala
ortopedie si traumatologie
chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva
neurochirurgie
chirurgie vasculara
medicina muncii
pediatrie
alergologie si imunologie clinica
UPU SMURD
- cabinet medicina dentara de urgenta
SECTIA EXTERIOARA din str. Buna Vestire nr. 1-3
-Sectia gastroenterologie
- Compartiment hematologie
- Compartiment endocrinologie
- Sectia psihiatrie
- Compartiment dermatovenerologie
- Sectia diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
- Spitalizare de zi
- Camere de garda
-Farmacie

40 paturi
20 paturi
7 paturi
88 paturi
20 paturi
32 paturi
2 paturi

- Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
- Cabinet oncologie medicala
- Cabinet planificare familiala
Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialitatile:
medicina interna
gastroenterologie
neurologie
dermatovenerologie
endocrinologie
psihiatrie
nefrologie
hematologie
obstetrica-ginecologie
CENTRUL DE SANATATE MINTALA ADULTI
SECTIA EXTERIOARA din str. Boldescu nr. 3 ( Romana nr. 116)
- Sectia urologie

45 paturi

- Sectia ORL
- Compartiment chirurgie orala si maxilo-faciala
- Compartiment ATI
- Sectia oftalmologie
- Spitalizare de zi
- Camere de garda
-Farmacie
-Sterilizare
-Bloc operator
-Laborator analize medicale
-Laborator radiologie si imagistica medicala

45 paturi
20 paturi
10 paturi
25 paturi
3 paturi

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialitatile:
ORL
oftalmologie
urologie
chirurgie orala si maxilo-faciala
SECTIA EXTERIOARA din strada Oborului nr. 2
- Sectia pneumologie
din care:
- compartiment TBC
- Spitalizare de zi
- Camera de garda
-Farmacie
-Laborator analize medicale
- Laborator radiologie si imagistica medicala

70 paturi
40 paturi
2 paturi

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialitatile:
pneumologie
SECTIA EXTERIOARA din Bd. Republicii nr. 271
- Sectia boli infectioase adulti
- Sectia boli infectioase copii
- Spitalizare de zi boli infectioase adulti
- Spitalizare de zi boli infectioase copii
- Spitalizare de zi HIV/SIDA
- Camera de garda
- Oficina cu circuit inchis
- Laborator analize medicale
- Laborator radiologie si imagistica medicala
Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialitatile:
- Cabinet boli infectioase
- Cabinet boli infectioase (HIV/SIDA)
- Cabinet boli infectioase (antirabic)

50 paturi
37 paturi
10 paturi
2 paturi
10 paturi

SECTIA EXTERIOARA din str. Mihai Bravu nr. 116
-Sectia obstetrica-ginecologie I
-Sectia obstetrica-ginecologie II
-Sectia obstetrica-ginecologie III
-Sectia neonatologie I
-Sectia neonatologie II (prematuri)
din care:
-compartiment terapie intensiva
15 paturi
-Sectia ATI
-Spitalizare de zi- obstetrica ginecologie
10 paturi
-Farmacie
-Bloc operator
- Bloc de nasteri
-Unitate de transfuzie sanguina
-Sterilizare
-Laborator analize medicale – serviciu externalizat
-Laborator radiologie si imagistica medicala
-Serviciu de anatomie patologica cu:
- compartiment citologie
- compartiment histopatologie
- prosectura
-Cabinet planificare familiala

55 paturi
60 paturi
60 paturi
60 paturi
40 paturi
25 paturi

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialitatile:
-Cabinete obstetrica-ginecologie
-Cabinete neonatologie
TOTAL GENERAL
1460 paturi
- Serviciul statistica si informatica medicala
- Serviciu prevenire infectii asociate asistentei medicale
- SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA
- CABINET MEDICINA SPORTIVA
- DISPENSAR TBC
-Bloc alimentar
-Aparat functional
-Muncitori
La nivelul spitalului functioneaza Centrul Judetean de Diabet zaharat, nutritie si boli
metabolice .
Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat.

CABINET BOLI INFECTIOASE
CABINET BOLI INFECTIOASE (ANTIRABIC)

19
0
19
22
0
22
43
1
42
92
1
91

NEUROLOGIE

24
0
24
0
0
0
4
0
4
4
0
4
2
0
2
2
0
2

102 31
1
1
101 30
46
1
45
28
1
27
68
1
67
22 48
0
0
22 48

12
1
11

29 24
1
1
28 23
14
0
14
55
1
54

MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE
BLOCURI ALIMENTARE

FORMATIA INTRETINERE SI REPARARE
INSTALATII SI CLADIRI
CONDUCATORI AUTO, MUNC
MANIPULARE

12
0
12
33
0
33
4
0
4
5
0
5
162
0
162
4
0
4
4
0
4
40
1
39
24
1
23

UNITATE TRANSFUZIE
SANGUINA CU PUNCTE DE
LUCRU
STERILIZARE CU PUNCTE DE
LUCRU
COMP.ENDOSCOPIE
DIETETICA

BLOCURI OPERATORII

CAB.DIABET ZAHARAT,NUTRITIE
SI BOLI METABOLICE
CAB.ONCOLOGIE MEDICALA
BOLI INFECTIOASE ADULTI
CAMERA GARDA
BOLI INFECTIOASE COPII

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR DE INGRIJIRI
10
1
9

SERVICIUL
TEHNIC,TRANSPORT,SECURITATEA
MUNCII,PSI,PROTECTIE CIVILA SI
SITUATII DE URGENTA

PAZA SI DESERVIRE

47 78
1
1
46 77

CENTRUL DE HEMODIALIZA

SERV.ADMINISTRATIV, GOSPODARIRE,
DESERVIRE SI REL CU PUBLICUL

15
1
14

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE,
CONTRACTARE, APROVIZIONARE

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
ORGANIGRAMA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI

30 42 43
0
0
0
30 42 43

+

14
1
13

UROLOGIE

6
0
6

PNEUMOLOGIE
COMP. TBC

32 24
1
0
31 24

COMP DIALIZA PERITONEALA

DIRECTOR MEDICAL

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

2
0
2

NEFROLOGIE

COMPARTIMENT CONTROL INTERN
COMITET DIRECTOR

DIABET ZAHARAT,NUTRITIE SI
BOLI METABOLICE

3
0
3

COMP.ATI

COMPARTIMENT JURIDIC

COMP.DERMATOVENEROLOGIE

BIROUL SALARIZARE
7
1
6

PSIHIATRIE

7
1
6

Coordoneaza activitatea de ingrijiri medicale
la nivelul intregului spital

SERVICIUL RUNOS

OFTALMOLOGIE

10
1
9

ORL

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

ATI OG

54
2783

CABINET BOLI INFECTIOASE (HIV/SIDA)

COMP.PEDIATRIE (COPII MARI)

52
1
51

ORTOPEDIE SI
TRAUMATOLOGIE

2837

ATI
COMP. TOXICOLOGIE

MEDICI REZIDENTI MEDICINA DE FAMILIE

SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA
LEGALA

CABINET MEDICINA SPORTIVA

47
1
46

COMP.CHIRURGIE ORALA SI
MAXILO FACIALA

1
0
1
22
0
22

UNITATE FUNCTIONALA PT.ARSI

19
0
19

PERSONAL AUXILIAR SANITAR(holuri,BO,
transfuzii,explorari functionale)

1
0
1
5 66
0
1
5 65

CHIRURGIE PLASTICA,
MICROCHIRURGIE
RECONSTRUCTIVA SI ARSI

CHIRURGIE GENERALA II

25 67
1
1
24 66

SERVICIUL DE PRIMIRE
SI EXTERNARE
PACIENTI
CABINET
NEONATOLOGIE

11
0
11
FARMACII

30
0
30
CENTRUL DE SANATATE MINTALA
ADULTI

COMPARTIMENT OBSTRETICA
GINECOLOGIE NEONATOLOGIE

40
1
39

ASISTENTA SOCIALA OG

4 66
0
1
4 65
59 10
6
0
53 10

CAB.PLANIFICARE FAMILIALA

CHIRURGIE GENERALA I

33
1
32

NEONATOLOGIE
PREMATURI
(Compartiment terapie
intensiva)

69
0
69

AMBULATORIUL INTEGRAT AL
SPITALULUI

31
1
30

NEUROCHIRURGIE

GASTROENTEROLOGIE

2
0
2

NEONATOLOGIE I

3
0
3

SERV. ANATOMIE PATOLOGICA CU
PUNCTE DE LUCRU
COMP.CITOLOGIE
COMP.HISTOPATOLOGIE
PROSECTURA

13
1
12

LAB. EXPLORARI FUNCTIONALE

54
1
53

COMP.CHIRURGIE VASCULARA

COMP. CARDIOLOGIE
INTERVENTIONALA

20 26
0
0
20 26

SPITALIZARE DE ZI

LAB.RADIOLOGIE SI IMAGISTICA
MEDICALA CU PUNCTE DE LUCRU

9
0
9

76
1
75

DISPENSAR TBC

UNITATE DE SUPRAVEGHERE
SI TRATAMENT AVANSAT AL
PACIENTILOR CARDIACI CRITICI
(USTAC)

LAB. ANALIZE MEDICALE CU PUNCTE DE
LUCRU

52
1
51

261
1
260

LAB.ANGIOGRAFIE SI CARDIOLOGIE
INTERVENTIONALA

UPU SMURD
CAB. MED. DENTARA DE URGENTA

67
1
66

BLOC OPERATOR
GINECOLOGIE
CARDIOLOGIE

OBSTETRICA SI
GINECOLOGIE III
36
1
35

BLOC DE NASTERI

OBSTETRICA SI
GINECOLOGIE II

COMP. ENDOCRINOLOGIE

MEDICINA INTERNA II

38
1
37
COMP. HEMATOLOGIE

MEDICINA INTERNA I

34
1
33

OBSTETRICA SI
GINECOLOGIE I

TOTAL GENERAL
din care
functii de conducere
functii de executie
Anexa nr.____3__________
la Hot. Nr._____________
din data de ____________

MANAGER

SERV. PREVENIRE INFECTII ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE
14
1
13

SERVICIUL STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA
32
1
31

PREOT
1
0
1

4
4
0

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
12
1
11
60
0
53
16
0
16

