
 
 
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI
PNEUMOFTIZIOLOGIE 
Timisoara, Str. Gheorghe Adam Nr.13  300310
Telefon/Fax: 
 

 

                                                                                                 

Prof. Univ. Dr. Ing.Nicolae Robu                                                             
din……….. 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND

modificarea si aprobarea  Statului de functii

Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara

1. Descrierea situatiei actuale
 

In anul 2010, conform Hotararii nr. 289/29.07.2010 a Consiliului Local al Municipiului 
Timisoara, s-a aprobat preluarea managementului asistentei medicale de catre Consiliul Local al 
Municipiului Timisoara prin incheierea unui protocol.

 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes asigura prin 
sectiile si serviciile sale asistenta medicala complexa, curativa, preventiva si de recuperare a 
pacientilor, fiind spital clinic in acelasi timp si baza de invatamant medical universitar si 
postuniversitar de cercetare. 

Conform art. 15 din H.G. nr. 56 din 29 ianuarie
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile 
administratiei publice locale, 
(Anexa II) si Regulamentul de Organizare si Functionare
Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara
de necesitati de ordin practic, semnalate in ultima perioada, in special in modul de organizare, 

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI
PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. VICTOR BABES 

, Str. Gheorghe Adam Nr.13  300310 
Telefon/Fax: 207670/207735         

 APROBAT,

                                                                                                 PRIMAR

Nicolae Robu                                                             

EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE 
HOTĂRÂRE 

Sectiunea 1  
Titlulproiectului de hotărâre 

Proiect de hotărâreprivind 
modificarea si aprobarea  Statului de functii, a Regulamentului de Organizare si Functionare 

Organigramei 
Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara

Sectiunea a 2 - a  
Motivulemiteriiproiectului de hotărâre 

Descrierea situatiei actuale 

In anul 2010, conform Hotararii nr. 289/29.07.2010 a Consiliului Local al Municipiului 
a aprobat preluarea managementului asistentei medicale de catre Consiliul Local al 

Municipiului Timisoara prin incheierea unui protocol. 

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes asigura prin 
serviciile sale asistenta medicala complexa, curativa, preventiva si de recuperare a 

pacientilor, fiind spital clinic in acelasi timp si baza de invatamant medical universitar si 
 

Conform art. 15 din H.G. nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile 
administratiei publice locale, propunem spre aprobare Statul de functii (Anexa I)

de Organizare si Functionare aSpitalului Clinic de Boli Infectioase si 
Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara (Anexa III)a carormodificare a fost determinata
de necesitati de ordin practic, semnalate in ultima perioada, in special in modul de organizare, 

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI 
 

APROBAT, 

PRIMAR 

Nicolae Robu                                                             Nr……… 

OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE 

a Regulamentului de Organizare si Functionare si a 

Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara 

In anul 2010, conform Hotararii nr. 289/29.07.2010 a Consiliului Local al Municipiului 
a aprobat preluarea managementului asistentei medicale de catre Consiliul Local al 

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes asigura prin 
serviciile sale asistenta medicala complexa, curativa, preventiva si de recuperare a 

pacientilor, fiind spital clinic in acelasi timp si baza de invatamant medical universitar si 

2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile 

Statul de functii (Anexa I), Organigrama 
Spitalului Clinic de Boli Infectioase si 

modificare a fost determinata 
de necesitati de ordin practic, semnalate in ultima perioada, in special in modul de organizare, 



functionare si subordonare a diferitelor compartimente, precum si de modificarile legislative 
survenite. 

Statul de functii se va modifica prin infiintarea unor posturi noila Spitalul Clinic de 
BoliInfectioasesiPneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara,in vederea cresterii calitatii 
serviciilor oferite si a eficientizarii  activitatii la nivelul institutiei, in conformitate cu prevederile 
din Ordinul nr. 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu 
prevederileOrdinului 1224/16.09.2010 privindaprobareanormativelor de personal 
pentruasistentamedicalaspitaliceasca, 
precumsipentrumodificareasicompletareaOrdinuluiministruluisanatatiipublice nr. 1778/2006 
privindaprobareanormativelor de personal. 

Regulamentul de OrganizaresiFunctionare se vamodificasicompleta cu 
modificarileaferentemodificarilor din statul de functiice au impact 
asuprastructurilorunitatiinoastre. 

 

Schimbari preconizate și rezultate așteptate 

 

Modificarea statului de functii prin infiintarea unor posturi noi la Spitalul Clinic de 
BoliInfectioasesiPneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara, se va face cu incadrarea in 
normativele de personal,potrivitstructuriimedicaleaprobate, cu incadrarea in cheltuielile de 
personal aprobatecalimita maxima prinbugetulanual de veniturisicheltuieli, in 
vedereaimbunatatiriicalitatiiserviciiloracordate de catrespital si a eficientizarii  activitatii la 
nivelul institutiei.  

 
2. Concluzii 

 
Modificarea statului de functii prin infiintarea unor posturi noi, precum si modificarea 
Regulamentului de Organizare si Functionare si a Organigramei spitalului se impun in vederea 
cresterii si imbunatatirii calitatii serviciilor oferite si a eficientizarii  activitatii la nivelul institutiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manager,   Director fin.contabil,  Comp. Juridic, 

Conf. Dr. Lazureanu Elena Voichita    Ec. Anghel Loredana Virginia   Cons. Jur.Tunea Cristina Elena 
 
 
 
 
 



    

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI
PNEUMOFTIZIOLOGIE 
Timisoara, Str. Gheorghe Adam Nr.13  300310
Telefon/Fax: 
 

Nr……. din……… 

 

privind modificarea si aprobarea  Statului 

Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara
 

Având în vedere Expunerea de motive nr…….... a 
Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara si Proiectul de hotarare privind 
modificarea si aprobarea Statului de fu
OrganigrameiSpitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, 
Timisoara, 

 
Facem următoarele precizări:
 
Înconformitate cu art. 15 din H.G. nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernu
ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile 
administratiei publice locale;

In baza Hotararii nr. 289/29.07.2010 a Consiliului 
care  s-a aprobat preluarea managementului asistentei medicale de catre Consiliul Local al 
Municipiului Timisoara prin incheierea unui protocol

In conformitate cu prevederile Ordinului 1224/16.09.2010 privind aprobarea normativelor 
de personal pentru asistenta
Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1778/2006 privind apr

In conformitate cu prevederile 
criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului 
contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, Hotararii nr. 286 din 23 martie 2011 
pentru aprobarea Regulamentului
post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare 
in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
platit din fonduri publice si a Legii nr. 153 / 2017 privind salarizarea personal
fonduri publice; 

In conformitate cu prevederile 
ulterioare; 
 

Propunemmodificareastatului de functii
Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului Clinic de Boli Infectioase si 
Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara (Anexa III)

 
Modificareastatului de functii se va face 
 
 

     Compartiment  RUNOS, 

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI
PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. VICTOR BABES 

, Str. Gheorghe Adam Nr.13  300310 
Telefon/Fax: 207670/207735         

RAPORT DE SPECIALITATE 
modificarea si aprobarea  Statului de functii, a Regulamentului de Organizare si 

Functionare si a Organigramei 
Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr…….... a Managerului Spitalului Clinic de Boli 
Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara si Proiectul de hotarare privind 

Statului de functii, aRegulamentului de Organizare si Functionare si a 
Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, 

Facem următoarele precizări: 

art. 15 din H.G. nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile 

; 
Hotararii nr. 289/29.07.2010 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin 

a aprobat preluarea managementului asistentei medicale de catre Consiliul Local al 
Municipiului Timisoara prin incheierea unui protocol; 

prevederile Ordinului 1224/16.09.2010 privind aprobarea normativelor 
de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea 
Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

In conformitate cu prevederile Ordinului 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea 
eriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului 

contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, Hotararii nr. 286 din 23 martie 2011 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare 
in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

i publice si a Legii nr. 153 / 2017 privind salarizarea personal

In conformitate cu prevederile din Ordinul nr. 869/2015 cu modificarile si completarile 

odificareastatului de functii(Anexa nr. I),aOrganigramei (Anexa II) si a 
Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului Clinic de Boli Infectioase si 
Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara (Anexa III). 

Modificareastatului de functii se va face prininfiintareaunorposturinoi

Compartiment  RUNOS,  Ec. Munteanu 
Alina 

 

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI 
 

de functii, a Regulamentului de Organizare si 

Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara 

Managerului Spitalului Clinic de Boli 
Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara si Proiectul de hotarare privind 

Regulamentului de Organizare si Functionare si a 
Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, 

art. 15 din H.G. nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor 
lui nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile 

Local al Municipiului Timisoara prin 
a aprobat preluarea managementului asistentei medicale de catre Consiliul Local al 

prevederile Ordinului 1224/16.09.2010 privind aprobarea normativelor 
medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea 

obarea normativelor de personal; 
Ordinului 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea 

eriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului 
contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, Hotararii nr. 286 din 23 martie 2011 

rincipiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare 
in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

i publice si a Legii nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

din Ordinul nr. 869/2015 cu modificarile si completarile 

Organigramei (Anexa II) si a 
Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului Clinic de Boli Infectioase si 

noi,dupa cum urmeaza: 



 
●Pentrupersonalulplatit din bugetulasigurarilor de sanatate: 

  
1.Modificareastatului de functiiprininfiintareaunorposturinoi cu incadrarea in normativele de 
personal: 

 Infiintareaunui post de economist I Ain cadrul Biroului Financiar Contabil. 
 Infiintareaunuipost de medic primarmedicina de laborator cu 0,5norma in 

cadrulLaboratorului de AnalizeMedicale. 
 Infiintareaunui post de medic specialist boliinfectioase cu 0,5norma in 

cadrulSectieiCliniceBoliInfectioase II. 
 Infiintareaunui post de medic specialist pediatrie cu 0,5norma in 

cadrulSectieiCliniceBoliInfectioase II. 
 Infiintareaunui post de fiziokinetoterapeut in 

cadrulCompartimentuluiRecuperareMedicalaRespiratorie. 
 

2.Modificareastatului de functiiprindesfiintareaunorposturi: 
●Desfiintareaunuipost vacant de sefServiciuTehnicsi transformarea Serviciului 
Tehnic in Compartiment Tehnic. 
●Desfiintareaunuipost vacant de medic specialist boliinfectioase cu 0,5 norma 
din cadrulCabinetului de BoliInfectioase.  
●Desfiintareaunuipost vacant de medic specialist pediatriedin 
cadrulSectieiCliniceBoliInfectioase II.  
●Desfiintareaunui post vacant de kinetoterapeut principal din 
cadrulCompartimentuluiRecuperareMedicalaRespiratorie. 
 

 Pentru personalul platit din bugetul de stat: 

Se modifica numarul total de posturi pentru personalul platit din bugetul de stat fiind 
incadrati la data de  27.11.2019un numar de 66 medici rezidenti. 

Înconcluzie, precizămcămodificărilepropuse nuimpuncrestereanumărului de posturi din 
structurainstitutiei. 
 
Numarul total de posturicuprinse in statul de functii, cu incadrarea in normativul de personal, este 
de428,5din care: 
     - pentrupersonalulplatit din bugetulasigurarilor de sanatate:     335,5 posturi; 
     - pentrupersonalulplatit din bugetul de stat:                                  93posturi; 
  
 Modificarilepropuseprinprezentulraport de specialitatenupresupunmodificareacheltuielilorde 
personal aprobate in bugetulanualde veniturisicheltuieli. 
 
 Avândînvedereprevederilelegaleexpuseînprezentulraport, apreciezcăproiectul de 
hotărâreprivindmodificareasiaprobareaStatului de functii, a Regulamentului de 
OrganizaresiFunctionaresi a OrganigrameiSpitaluluiClinic de BoliInfectioasesiPneumoftiziologie 
Dr. Victor Babes, Timisoara îndeplineștecondițiilepentru a fi 
supusdezbateriișiaprobăriiplenuluiconsiliului local. 
   
Manager,  Director fin.contabil,                          Comp. Juridic, 
Conf. Dr. Lazureanu Elena Voichita    Ec. Anghel Loredana Virginia      Cons. Jur.Tunea Cristina Elena 
 
 
          Compartiment  RUNOS,    
      Ec. Munteanu Alina 


