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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.140424/10.08.2021 

 
 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

188/2021, privind organigrama și statul de funcții ale Spitalului Clinic Municipal 
”Filantropia” Craiova. 

 
   În conformitate cu prevederile  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 

162/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, 
a fost transferat ansamblul de atribuţii şi competenţe ale Ministerului Sănătăţii Publice către 
autorităţile administraţiei publice locale, concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare exercitării acestora. 

  Prin Hotărârea Guvernului României nr. 529/2010 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul sănătăţii a fost aprobată lista unitaţilor sanitare publice cu paturi pentru 
care s-a transferat managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale, 
la poziţiile 148-150 din această listă regăsindu-se Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova. 

  În Monitorul Oficial nr. 658/2010 a fost publicat Ordinul 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. 

  Potrivit art. 6 din actul normativ menţionat, numărul de posturi, pe categorii de personal, 
între limita minimă şi maximă, se stabileşte de managerul fiecarei unităţi sanitare cu personalitate 
juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca 
limită maximă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli.  

Prin adresa nr.13872/2021, înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub numărul 
138438/2021, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova propune spre aprobare organigrama 
şi statul de funcţii, cu menţinerea numărului de posturi aprobat, respectiv  859,5. 

Comparativ cu organigrama si statul de functii aprobate, Spitalul Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova propune urmatoarele modificari: 

-  postul de medic primar de la vechea pozitie 33 se propune a fi transformat in medic 
specialist, in vederea crearii oportunitatii de angajare a medicilor tineri, conform hotararii de 
CD  nr.13777/04.08.2021; 

- postul vacant de brancardier aflat la vechea pozitie  75.5 se propune a fi transformat in 
asistent medical debutant Pl, conform hotararii de CD  nr.13777/04.08.2021; 

- postul de medic primar (0.5 norma) de la vechea pozitie 167.5 se propune a fi transformat in 
medic specialist, in vederea crearii oportunitatii de angajare a medicilor tineri, conform 
hotararii de CD  nr.13777/04.08.2021; 

- postul de asistent medical principal Pl de la vechea pozitie 268 se propune a fi transformat in 
asistent medical debutant Pl; 

- postul vacant de medic specialist de la vechea pozitie 473.5 se propune a fi transformat in 
medic primar în cadrul aceleiași secții, conform hotararii de CD  nr.13777/04.08.2021; 

- postul vacant de asistent medical principal Pl aflat la vechea pozitie 451 se transforma in 
medic primar si se propune a fi redistribuit in cadrul Cl.Hematologie, avand in vedere 
adresabilitatea crescuta a Cl.Hematologie si patologia tratata, conform hotararii de CD  
nr.13777/04.08.2021; 
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- postul de farmacist primar sef de la vechea pozitie 681, respectiv postul de farmacist primar (0.5 
norma) de la vechea pozitie 681.5 se redistribuie in cadrul Farmaciei 1, de asemenea si posturile 
de asistent medical de farmacie de la vechile poz.682.5 si 683.5 se redistribuie in cadrul 
Farmaciei 1, ca urmare a unificarii celor doua farmacii existente la nivelul spitalului, in vederea 
unei corecte monitorizari a activitatilor specifice (consumuri, stocuri, analize de necesitate etc) si 
in vederea eficientizarii cheltuielilor de personal; 

- conform Autorizatie sanitare de functionare nr.3025 din 12.07.2021, se desfiinteaza Farmacia 2; 
- postul vacant de inginer debutant aflat la vechea pozitie 772.5 se transforma in asistent medical 

principal Pl – coordonator al Statiei Centralizate  de Sterilizare si se redistribuie in cadrul Statiei 
Centralizate  de Sterilizare , conform hotararii de CD  nr.13777/04.08.2021; 

- se infiinteaza Statia centralizata de Sterilizare conform Autorizatie sanitare de functionare 
nr.3025 din 12.07.2021; 

- posturile de asistent medical principal PL – asistente la post fix – sterilizare,  aflate la vechile 
pozitii 273, 274, 313, 314, 315, 316, 456, 640, 641 din cadrul sectiilor OG I, OG II, Pediatrie 
respectiv Ambulatoriu Integrat Adulti vor fi redistribuite in cadrul Statiei Centralizate de 
Sterilizare, conform hotararii de CD  nr.13777/04.08.2021. 

        De asemenea, statul de funcţii cuprinde posturile vacantate prin pensionare, cele care au fost 
ocupate prin concursuri, transfer, precum şi modificările de funcţii urmare promovărilor în grade şi 
trepte profesionale. 
           În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. “a” şi alin. 3 lit. “c” din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Local exercită atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, 
precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor 
publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local. În exercitarea acestor 
atribuţii, Consiliul Local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, 
organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de 
interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi 
înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora.
   Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local al municipiului Craiova, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completarile ulterioare, Legii nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii, 
cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 1312/250/2020 privind organizarea şi 
funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare 
cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al 
calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului şi 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, aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
188/2021, privind organigrama și statul de funcții ale Spitalului Clinic Municipal ”Filantropia” 
Craiova, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport. 

 
ŞEF SERVICIU, Întocmit, 

CAMELIA NICOLETA FLOREA 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi 
legalitatea in solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura: 

MIHAELA FLORESCU 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: 
Semnătura: 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.147275/23.08.2021 

 
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea raportului nr. 140424/2021, referitor la aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 188/2021, privind organigrama și statul de 
funcții ale Spitalului Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova. 

 
   În conformitate cu prevederile  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 

162/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, 
a fost transferat ansamblul de atribuţii şi competenţe ale Ministerului Sănătăţii Publice către 
autorităţile administraţiei publice locale, concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare exercitării acestora. 

  Prin Hotărârea Guvernului României nr. 529/2010 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul sănătăţii a fost aprobată lista unitaţilor sanitare publice cu paturi pentru 
care s-a transferat managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale, 
la poziţiile 148-150 din această listă regăsindu-se Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova. 

  În Monitorul Oficial nr. 658/2010 a fost publicat Ordinul 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. 

  Potrivit art. 6 din actul normativ menţionat, numărul de posturi, pe categorii de personal, 
între limita minimă şi maximă, se stabileşte de managerul fiecarei unităţi sanitare cu personalitate 
juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca 
limită maximă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli.  

Prin raportul nr. 140424/2021, întocmit de Serviciul Resurse Umane, s-a propus Consiliului 
Local al municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 95/2006, 
republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completarile ulterioare, Legii 
nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 
1312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor 
de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de 
implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului 
şi 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, aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 188/2021, privind organigrama și statul de funcții ale 
Spitalului Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova, conform anexelor 1 şi 2 la acest raport. 

De asemenea, prin adresa nr.14596/2021, înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub 
numărul 145758/2021, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, a adus la cunostință faptul 
că dintr-o eroare materială, postul de medic din Cl.Hematologie  de la poziția nr. 208.5 a fost 
tehnoredactat gresit medic primar, corect fiind medic specialist. 

Conform procesului-verbal nr.23/2021, atașat la adresa sus-menționată, Comitetul Director a 
hotărât următoarea modificare în statul de funcții: 

-postul vacant de asistent medical principal Pl aflat la vechea pozitie 451 se transforma in 
medic specialist si se propune a fi redistribuit in cadrul Cl. Hematologie, avand in vedere 
adresabilitatea crescuta a Cl. Hematologie si patologia tratata, cât și pentru sprijinirea personalului 
medical de vârstă tânără. 
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  În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. “a” şi alin. 3 lit. “c” din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Local exercită atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, 
precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor 
publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local. În exercitarea acestor 
atribuţii, Consiliul Local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, 
organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de 
interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi 
înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora.
  Având în vedere cele prezentate, propunem modificarea raportului nr. 140424/2021, 
întocmit de Serviciul Resurse Umane, în sensul înlocuirii, în statul de funcții al Spitalului Clinic 
Municipal ”Filantropia” Craiova, a postul de medic primar din Cl.Hematologie, de la poziția nr. 
208.5, în medic specialist. 

 
 
 
 
ŞEF SERVICIU, Întocmit, 
CAMELIA NICOLETA FLOREA 
Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea şi legalitatea in solidar cu întocmitorul 
înscrisului 

Data:23.08.2021 
Semnătura: 

MIHAELA FLORESCU 
Îmi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea şi legalitatea întocmirii 
acestui act oficial 

Data:23.08.2021 
Semnătura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 147428  / 23.08.2021 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere : 
 - Referatul de aprobare nr. 139068/06.08.2021 ; 
 - Raportul Serviciului Resurse Umane nr. 140424/10.08.2021 privind aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 188/2021, privind 
organigrama și statul de funcții ale Spitalului Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova ; 
 - Raportul Serviciului Resurse Umane nr. 147275/23.08.2021 privind modificarea 
raportului nr. 140424/2021, referitor la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 188/2021, privind organigrama și statul de funcții ale 
Spitalului Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova; 
 - În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 95/2006, republicată, 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completarile ulterioare, Legii 
nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordinului nr. 1312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de 
management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi 
serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al 
calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului şi 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, adresa nr.13872/2021, 
înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub numărul 138438/2021 a Spitalului 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, HCL 188/2021, 

- In temeiul art. 129 alin. 2 lit. “a” şi alin. 3 lit. “c” coroborat cu art. 196 alin. 1 lit 
a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
    -Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic, 

AVIZAM FAVORABIL 

  propunerea Serviciului Resurse Umane privind modificarea raportului nr. 
140424/2021, în sensul înlocuirii, în statul de funcții al Spitalului Clinic Municipal 
”Filantropia” Craiova, a postul de medic primar din Cl.Hematologie, de la poziția nr. 
208.5, în medic specialist. 
            
           Director Executiv,                                              Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     cons. jur. Olga Georgescu 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                      
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:  
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