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Nr. 21220/23.09.2021                                                                 
 
 

REFERAT  DE APROBARE 
privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a statului de funcţii  

pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad  
                                     
 

           Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a și alin. (2) lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean 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. 
          În baza prevederilor art. 191 alin. (1) lit. a și alin. (2) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, președintele consiliului județean întocmeşte şi 
supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, 
organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, 
precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes 
judeţean. 
          Prin adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad nr. 35993/14.09.2021, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Arad cu nr. 20432/14.09.2021 s-a solicitat aprobarea organigramei și a statului de 
funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, cu următoarele modificări față de Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 247/27.08.2021, astfel: 

1. Se reorganizează Stația de Hemodializă, ca urmare a creșterii numărului de posturi (aparate) 
de la 5 posturi (aparate) la 6 posturi (aparate), astfel această structură devine Centru de 
Hemodializă, având în vedere Nota de fundamentare a directorului medical nr. 
28908/22.07.2021 și avizul Direcției de Sanătate Publică Arad nr. 8312/23.07.2021, conform  
prevederilor O.M.S. nr. 1718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, cu modificarile și completările ulterioare.  
Menționăm faptul că structura de posturi, activitatea medicală și circuitele funcționale nu se 
modifică și nu se produc modificări asupra sistemului de calitate care ar putea avea un impact 
asupra securității oricăreia din activitățile pentru care instituția a fost autorizată să le 
desfășoare; 

2. Un post vacant de medic specialist (S) de 0,5 normă/post din cadrul Secției Clinice 
Hematologie se transformă în post vacant de 0,5 normă/post de medic primar (S), conform 
aprobării acestei transformări prin Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean 
de Urgență Arad nr. 33750/27.08.2021; 

3.  Un post vacant de medic (S) de 0,5 normă/post din cadrul Secției Clinice Cardiologie – 
Compartiment USTACC se transformă în post vacant de medic primar (S), de 0,5 normă/post, 
conform aprobării acestei transformări prin Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Arad nr. 35488/09.09.2021; 

4. Divizarea unui post vacant de medic specialist (S) din cadrul Secției Clinice Ortopedie - 
Traumatologie în două posturi vacante de medic specialist (S) de câte 0,5 normă/post,  în 
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vederea angajării unui cadru didactic medical prin integrare clinică, conform aprobării acestei 
transformări prin Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad 
nr. 33751/27.08.2021 și prevederilor O.M.S. nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor 
privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic 
dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a 
funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără 
paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

5. Un post vacant de asistent medical principal (S) din cadrul Secției Clinice Pediatrie II se 
transformă în post vacant de asistent medical (PL), conform aprobării acestei transformări prin 
Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad nr. 
33764/27.08.2021; 

6. Un post vacant de registrator medical principal (M) din cadrul Secției Clinice Oncologie 
Medicală se transformă în post vacant de registrator medical (M), conform aprobării acestei 
transformări prin Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad 
nr. 35487/09.09.2021; 

7. Un post vacant de registrator medical principal (M) din cadrul Secției Pneumologie se 
transformă în post vacant de registrator medical (M), conform aprobării acestei transformări 
prin Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad  nr. 
35496/09.09.2021; 

8. Un post vacant de medic primar (S) din cadrul Seciei Clinice Neonatologie – Compartiment 
Prematuri se transformă în post vacant de medic specialist (S), conform aprobării acestei 
transformări prin Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad 
nr. 35494/09.09.2021; 

9. Un post vacant de infirmieră (G) din cadrul Secției Clinice Neonatologie – Compartiment 
Prematuri  se transformă în post vacant de infirmieră debutant (G), conform aprobării acestei 
transformări prin Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad 
nr. 33759/27.08.2021; 

10. Un post vacant de soră medicală principal (M) din cadrul Blocului Operator – Sediul central se 
transformă  în  post vacant de asistent medical (S), conform aprobării acestei transformări prin 
Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență nr. 35497/09.09.2021; 

11. În luna august și în prima parte a lunii septembrie 2021 au trecut în an superior un număr de 3 
medici rezidenți. 

           În situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi, în a căror     
implementare și aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează: 

- prevederile art. 3 și ale art. 11 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit.  a, alin. (2) lit. c și art.191 alin. (1) lit. a, alin. (2) lit. a  din  
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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- prevederile H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică 

pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
- prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2020 pentru încuviințarea stării de alertã 

și a măsurilor instituite prin H.G. nr. 394/2020 privind declararea stãrii de alertã și măsurile 
care se aplicã pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19; 

- prevederile H.G. nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- prevederile  art. 16 din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 
data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011 
precum și altor acte normative; 

- prevederile Ordinului nr. 1718/2004 al ministrului sănătăţii privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializa publice şi private, cu 
modificarile și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 1224/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea normativelor 
de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea 
normativelor de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 1470/2011 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea criteriilor 
privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările 
ulterioare. 

   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, prin adresa nr. 35993/14.09.2021, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Arad cu nr. 20432/14.09.2021 menţionează că aceste modificări se încadrează în 
normativul de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2021, iar numărul de 
posturi aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 247/27.08.2021, nu se modifică. 

   Menționez că, la data de la care prezenta hotărâre produce efecte, Hotărârea Consiliului 
Judeţean Arad nr. 247/27.08.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad se revocă. 
           Precizez că, după adoptarea hotărârii și comunicarea ei, managerul Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad va lua toate măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a modificărilor menționate mai 
sus, cu încadrarea în normativul de personal aprobat prin O.M.S. nr. 1224/2010 și în bugetul de venituri 
și cheltuieli pe anul 2021.       
           În sensul celor de mai sus, solicit aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea 
organigramei și a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. 

                                                         
 

                                                               PREŞEDINTE, 
                                                               Iustin Cionca 
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