
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

 HOTĂRÂREA   nr. 32 
privind modificarea și completarea temporară a structurii  

organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Vaslui 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui                                   

nr. 2261/09.02.2022; 
- adresele Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 28761/20.12.2021,                                  

nr.  1514/19.01.2022, nr. 2505/02.02.2022 și nr. 3100/09.02.2022; 
- avizele favorabile ale Direcției de Sănătate Publică Județeană Vaslui                                  

nr. 21985/2021, nr. 11/20.01.2022 și nr. 2525/04.02.2022 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. 2263/09.02.2022; 

- 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, coroborat cu art. II din 
Ordonanța Guvernului nr. 7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței 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; 

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

- Ordinului Ministrului Sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea planului de măsuri 
pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a 
listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri 
confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de 
competență;  

- Ordinului nr. 86/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului 
Sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a 
unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de 
dializă care asigură asistenţa medicală  pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de 
COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă, şi pentru modificarea 
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea 



de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de 
către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către 
serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de 
familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice  în situaţii de risc epidemiologic de infectare 
cu virusul SARS-CoV-2; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 156/2021 privind modificarea temporară a 
numărului de paturi din structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 

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 și completarea temporară a structurii organizatorice 
a Spitalului Județean de Urgență Vaslui, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, cu valabilitate până la 31.03.2022. 

Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 156/2021 privind modificarea temporară a structurii organizatorice a 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui se modifică și se completează în mod corespunzător. 

Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui. 

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, precum și 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, 11 februarie 2022 

 
 

                PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu  
                                        
        
 
 

                                                                      Contrasemnează, 
                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                      Diana-Elena Ursulescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  33 voturi  “pentru”,                
         0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 

http://www.cjvs.eu/


  
                                                                                                ANEXA  

 
                                                                                   la Hotărârea nr. 32/2022 

 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI  

ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI CU COVID-19, 
aprobată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 3/2021 și O.G. nr. 7/2021,  

în baza Avizelor D.S.P. Vaslui nr. 21985/09.12.2021, nr. 11/20.01.2022  
și nr. 2525/04.0.2.2022 

 
1. SECȚIA BOLI INFECȚIOASE ( 91 paturi ) va avea următoarea structură: 

• 65 paturi COVID POZITIVI din care 62 paturi adulți și 3 paturi copii, 
• 14 paturi NON-COVID din care 3 paturi HIV și 5 paturi pentru cazuri pediatrice, 
• 12 paturi în containere - COVID POZITIVI.  

2. SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ ( 94 paturi ) va avea următoarea structură: 
• Medicină internă NON-COVID - 34 paturi, din care: 

- Recuperare respiratorie 1 - 9 paturi 
• Gastroenterologie - 20 paturi, 
• Diabet zaharat și boli de nutriție - 10 paturi, 
• Nefrologie - 5 paturi, 
• Reumatologie - 5 paturi, 
• Medicină Internă COVID – 20 paturi (15 paturi de la secția Chirurgie și Ortopedie 

Infantilă și 5 paturi Chirurgie Generală). 
3. SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ (69 paturi) va avea următoarea structură: 

• Chirurgie generală NON - COVID - 52 paturi – cedează 5 paturi compartimentului 
Medicină Internă COVID, 

• Chirurgie plastică și reconstructivă - 5 paturi, 
• Neurochirurgie - 5 paturi,  
• Urologie - 7 paturi. 

4.SECȚIA CHIRURGIE ȘI ORTOPEDIE INFANTILĂ ( 10 paturi)  
• Cedează 15 paturi Compartimentului Medicină Internă Covid, 
• 10 paturi Chirurgie și Ortopedie Infantilă NON – COVID. 

5.SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE ( 25 paturi) 
6. SECȚIA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE (58 paturi) 

• Cedează 12 paturi către secția Boli infecțioase.  
7.SECȚIA NEONATOLOGIE – (40 paturi) 

• Nu suportă modificări. 
8.SECȚIA NEUROLOGIE – (48 paturi), din care: 

• Recuperare medicală neurologie - 8 paturi. 
9.COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE - ( 10 paturi ) 

• 10 paturi se distribuie secției pneumologie.  
10.COMPARTIMENT ORL – ( 21 paturi ), din care: 

• Chirurgie Buco-Maxilo-Facială – 5 paturi. 
11.SECȚIA PEDIATRIE - (54 paturi)  
12. SECȚIA ATI - ( 20 paturi), din care: 



• 8 paturi COVID-19, 
• 12 paturi NON COVID-19. 

13. SECȚIA PNEUMOLOGIE - (140 paturi) 
• Pneumologie TBC -  50 paturi,  
• Pneumologie COVID POZITIVI  - 52 paturi - pe care le primește din secțiile RMFB și 

Dermatologie a căror activitate se suspendă temporar pe perioada pandemiei + 10 
paturi de la Oftalmologie + 10 paturi Oncologie, 

• Pneumologie NON COVID - 38 paturi,din care: 
- Recuperare respiratorie 2 - 8 paturi. 

14.COMPARTIMENT ONCOLOGIE MEDICALĂ – (10 paturi), ,in care: 
- 8 paturi Oncologie Medicală 
- 2 paturi Hematologie. 
• 10 paturi cedează Secției Pneumologie. 

15 . SECTIA PSIHIATRIE - (56 paturi) 
• Nu suportă modificări. 

16. COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE – (0 paturi) 
• 16 paturi se cedează Secției Pneumologie pentru zona COVID-POZITIV. 

17. COMPARTIMENT DERMATOVENEROLOGIE - (0 paturi) 
• 16 paturi le cedează Secției Pneumologie. 

18. SECȚIA CARDIOLOGIE – ( 41 paturi ) 
• Nu suportă modificări.  

19. Creșterea numărului de paturi spitalizare de zi în secția Psihiatrie cu sediul în 
spațiul dezafectat al Farmaciei nr. 3.  
 - 3 paturi spitalizare de zi 
20. Centrul de evaluare și tratament al pacienților confirmați COVID-19- 12 paturi (în 
regim spitalizare de zi) cu anexele corespunzătoare cerințelor stipulate în Ordin, 
amplasate în 8 module tip container, racordate la sursă de curent electric, apă potabilă 
și sursă de încălzire, în Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 233. 
 
 Spitalul Județean de Urgență Vaslui poate gestiona 149 cazuri COVID-19 POZITIVI 
patologie medicală și chirurgicală (din care 3 paturi copii COVID-19 în secția Boli 
Infecțioase) + 8 PATURI ATI, DIN CARE 2 PATURI COPII. 
  
               
 
 
 
 
 
 
 


