
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA  nr. 116/2021 
privind modificarea temporară a structurii organizatorice  

a Spitalului Județean de Urgență Vaslui 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 11218/04.08.2021; 
- adresele Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 15266/12.07.2021 și                              

nr. 17140/02.08.2021; 
- avizul favorabil al Direcției de Sănătate Publică Județeană Vaslui nr. 13813/02.07.2021 

pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 11223/04.08.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică și de 

disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru protecție 
socială, protecție copii, învățământ, sănătate și familie, cultură, culte și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 9 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele 

măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva Covid-19 și 
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății; 

- Ordonanței de urgență nr. 162/2008 privind transferul ansamblului și competențe exercitate 
de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Cap. III pct. 1 lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 562/2009 pentru Strategia de 
descentralizare în sistemul de sănătate; 

- Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanței de urgență nr. 162/2008; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

Consiliul Județean Vaslui 
  

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. - Se aprobă modificarea temporară a structurii organizatorice a Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu valabilitate până la 
31.12.2021. 

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al județului, în 
termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Spitalului Județean de Urgență Vaslui, 
Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui și se publică pe pagina de internet http://www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
                                                         Vaslui, 16 august 2021     

                                                                                                                                      
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  
 

                                                                                             Contrasemnează, 
                                                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                             Diana-Elena Ursulescu 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi “pentru”,    
            0 voturi “împotrivă” și 2 “abțineri”. 

http://www.cjvs.eu/


                                                                                                      ANEXA  
la Hotărârea nr. 116/2021 

 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ TEMPORARĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI 

ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI CU COVID-19, 
aprobată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 3/2021,  

în baza Avizului D.S.P. Vaslui nr. 13813/02.07.2021 
  

I. SECȚII ȘI COMPARTIMENTE CLINICE: 
1.  Secția Medicină internă - 74 paturi (modificări provizorii în contextul pandemiei cu 
COVID-19) 
Din care: 
 - compartiment gastroenterologie – 20 paturi; 
 
*Creșterea numărului de paturi pentru compartimentul de gastroenterologie a fost 
necesară în contextul creșterii morbidității prin boli digestive și a mortalității în 
continuă creștere, evaluată în cadrul Comisiei de analiză a deceselor. Existența a 2 
medici specialiști era insuficientă, motiv pentru care a fost necesar scoaterea la 
concurs a unui post de medic gastroenterolog, la solicitarea medicului șef secție 
medicină internă. Patologia gastroenterologică presupune și servicii de specialitate pe 
care medicii de medicină internă nu au competența de a le asigura.  
 

  - compartiment diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – 10 paturi; 
 - compartiment nefrologie – 5 paturi; 
          - compartiment reumatologie-5 paturi.  
 
2. Secția Cardiologie – 41 paturi (modificări provizorii în contextul pandemiei cu 
COVID-19) – *patologia cardiovasculară și mortalitate în creștere, secția funcționează 
cu 4 medici din care 1 în ambulatoriu și adresabilitatea populației este foarte mare, în 
plus trebuie asigurate și saloane tampon. 
3. Secția Chirurgie Generală – 74 paturi 
Din care: 
 - compartiment chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă – 5 paturi; 
 - compartiment neurochirurgie – 5 paturi; 
 - compartiment urologie – 7 paturi. 
*Compartimentul de chirurgie plastică și reconstructivă este necesar în contextul 
creșterii cazurilor de accidente rutiere, agresiuni care interesează musculatura mică a 
mâinii sau a membrului inferior și presupun intervenții în echipa medic ortoped-medic 
de specialitate în chirurgia reconstructivă; de asemenea, se gestionează toate cazurile 
de arsuri cu suprafața sub 20% la adulți. 
4 . Secția Chirurgie și Ortopedie Infantilă – 25 paturi 
5. Secția Ortopedie și Traumatologie – 25 paturi 
6. Secția Obstetrică-Ginecologie – 70 paturi ( 15 paturi preluate de la secția ORL) - 
(modificări provizorii în contextul pandemiei cu COVID-19) 
*Modificarea a fost necesară pentru a putea asigura zona de izolare pentru gravide 
ginecopate, suspecte pentru infecția cu SARS-COV-2. 
7. Secția Neonatologie – 40 paturi 
Din care: 
 - compartiment prematuri – 10 paturi; 
 - compartiment terapie intensivă – 8 paturi. 
8. Secția Neurologie – 48 paturi – s-au cedat 11 paturi secției ORL (modificări provizorii 
în contextul pandemiei cu COVID-19). 
 



Din care: 
 -compartiment recuperare medicală neurologie – 8 paturi 
*Deși patologia vasculară și degenerativă este în creștere ca și mortalitatea, scăderea 
paturilor este provizorie din cauza nevoilor de asigurare a circuitelor în contextul 
pandemiei cu SARS-COV-2. 
9.  Compartiment Oftalmologie – 20 paturi 
10. Compartiment ORL – 21 paturi (15 paturi le cedează secției Obstetrică-Ginecologie 
și primește 11 paturi de la secția Neurologie) - (modificări provizorii în contextul 
pandemiei cu COVID-19). 
Din care: 
 - compartiment chirurgie orală și maxilo-facială – 5 paturi 
  
*Secția ORL a pierdut 4 paturi în contextul regândirii circuitelor funcționale provizorii 
în contextul pandemiei și nu poate apărea în structură cu titulatura de secție, întrucât 
aceasta presupune cel puțin 25 paturi ! 
11. Secția Pediatrie – 54 paturi 
*5 paturi însoțitori 
12. Secția A.T.I – 20 paturi (12 paturi non-COVID și 8 paturi COVID) - (modificări 
provizorii în contextul pandemiei cu COVID-19). 
13. Secția Pneumologie – 88 paturi 
Din care: 
 - compartiment TBC – 50 paturi 
14. Compartiment Oncologie Medicală – 20 paturi 
Din care: 
 - compartiment hematologie – 5 paturi 
15. Secția Boli infecțioase – 79 paturi (55 paturi + 24 paturi cedate de secția Psihiatrie 
acuți) -(modificări provizorii în contextul pandemiei cu COVID-19) 
Din care: 
 - compartiment HIV-SIDA – 5 paturi; 
 - compartiment boli infecțioase copii – 10 paturi; 
 - compartiment suspect COVID – 4 paturi; 
 - compartiment COVID – 6 paturi; 
 - compartiment boli infecțioase adulți – 54 paturi. 
* 6 paturi însoțitori 
16. Secția Psihiatrie – 56 paturi ( 80 paturi – 24 paturi cedate secției Boli infecțioase) - 
(modificări provizorii în contextul pandemiei cu COVID-19) 
*Modificarea a fost necesară pentru asigurarea circuitelor pentru pacienții 
suspecți/confirmați cu infecție SARS-COV-2. 
17. Compartiment Recuperare, medicină fizică și balneologie – 16 paturi 
18. Compartiment Dermatovenerologie – 16 paturi 
19. Bloc operator central 
20. Sală operație Oftalmologie – etaj V 
21. Unitate transfuzii sangvine (UTS) 
22. Sterilizare 
 
N.B – Total paturi  =787; 11 paturi însoțitori; 18 paturi spitalizare de zi (secția 
Neonatologie, ATI, Recuperare, medicină fizică și balneologie nu au alocate paturi 
pentru spitalizarea de zi). 
 
II. Unitate Primire Urgențe (UPU)- SMURD 
 - Cabinet medicină dentară de urgență 
III. CAMERĂ DE GARDĂ Boli infecțioase 
IV. CAMERĂ DE GARDĂ Psihiatrie 



V. SERVICIUL DE INTERNĂRI ȘI RELAȚII CU PUBLICUL 
VI. SERVICII PARACLINICE: 
 1. LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE cu punct de lucru în Ambulatoriul 
integrat 
 2. LABORATOR BIOLOGIE MOLECULARĂ 
 3. LABORATOR DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 
*Compartiment CT / RMN  
*Punct de lucru în secția Pneumologie 
 4. LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ 
 5. LABORATOR DE EXPLORĂRI FUNCȚIONALE 
 6. LABORATOR BACTERIOLOGIE BK 
 7. COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONȘICĂ  
 8. LABORATOR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE 
VII. SERVICII SUPORT 
 1. SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ: 
  - compartiment citologie 
  - compartiment histopatologie 
  - compartiment prosectură 

2. SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE 
 3. COMPARTIMENT DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
 4. FARMACIA NR. 1 
 5. FARMACIA NR. 2 
 6. FARMACIA NR. 3 – suspendată temporar 
* Spațiul a fost reabilitat în vederea acordării serviciilor de spitalizare de zi psihiatrie 
în contextul în care secția a pierdut 24 de paturi pe care le-a cedat secției boli 
infecțioase; serviciile de spitalizare de zi se gestionează separat de cele de spitalizare 
continua așa cum scrie in lege. 
 7. SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINĂ LEGALĂ  
  - compartiment de histopatologie 
* Este necesar pentru efectuarea cu resurse proprii a examenelor histopatologice în 
scopul realizării de venituri proprii și eficientizarea activității; în acest moment este 
angajat medic de specialitate histopatologie și există și aparatura necesară efectuării 
examenelor. 
 8. SERVICIUL EVALUARE, STATISTICĂ MEDICALĂ ȘI INFORMATICĂ 
   
VIII. SERVICII AMBULATORII: 
1. DISPENSAR TBC 
2. DISPENSAR TBC NEGREȘTI 
3. AMBULATORIUL INTEGRAT: 

a) Cabinet Medicină internă; 
b) Cabinet Gastroenterologie; 

* înființat în luna iulie 2021, pentru gestionarea pacienților cu boli digestive de 
către medicii specialiști gastroenterologi care vor face activitate de integrare 
cu compartimentul. 

c) Cabinet Cardiologie; 
d) Cabinet ORL; 
e) Cabinet Audiologie 
f) Cabinet Oftalmologie; 
g) Cabinet Chirurgie Generală; 
h) Cabinet Obstetrica-Ginecologie; 
i) Cabinet Neurologie; 
j) Cabinet Ortopedie și Traumatologie; 
k) Cabinet Boli infecțioase; 



l) Cabinet Dermatovenerologie; 
m) Cabinet Endocrinologie; 
n) Cabinet Urologie; 
o) Cabinet Recuperare, Medicină fizică și Balneologie; 
p) Cabinet Chirurgie si ortopedie infantila   
q) Cabinet Pediatrie 
r) Cabinet Cardiologie Pediatrică 
s) Cabinet Medicina Muncii 
t) Cabinet Reumatologie 
u) Cabinet Pneumologie 
v) Cabinet Nefrologie 
w) Cabinet Alergologie și Imunologie Clinică 
x) Cabinet Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă  
y) Cabinet Hematologie 
z) Cabinet Oncologie 
aa) Cabinet Chirurgie Orală și Maxilo-Facială 
bb) Cabinet genetica medicala 
cc) Punct de lucru al Laboratorului de Analize Medicale 
dd) Laborator de Radiologie și Imagistică Medicală 
ee) Laborator de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie 
ff) Laborator de Explorări funcționale 
gg) Sali de tratamente 
hh) Sterilizare 
ii) Compartiment de Statistică Medicală  
jj) Fișiere / registratură. 

                4. CABINET MEDICINA SPORTIVĂ 
                5. CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ 
                6. CENTRU SANATATE MINTALA ADULTI 
                7. CENTRU DE SANATATE MINTALĂ COPII 
                8. CENTRU DE VACCINARE - activitate suspendata 18.06.2021  
                9. CABINET BOLI INFECTIOASE  
       10. CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE 
                11. CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE – educație 
specifică. 
     *În cadrul ambulatoriului funcționează Centrul de diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice cu rol de coordonare a activității în specialitate. 
 

  IX. APARAT FUNCȚIONAL  
 
În perioada de pandemie cu SARS-COV-2 pot fi funcționale 60 % din paturi aprobate 

în structură!!! 
 


