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DISPOZIŢIE
privind aprobarea structurii organizatorice 

a Spitalului de Psihiatrie Voila Câm pina

Având în vedere expunerea de motive nr.6.019/1 martie 2016 a Serviciului 
administraţie publică locală prin care propune aprobarea structurii organizatorice a 
Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina;

Văzând adresa Ministerului Sănătăţii -  Direcţia Management şi Structuri 
Unităţi Sanitare înregistrată sub nr.XI/A/78825, 1453/ACP/1274/11 februarie 2016;

Luând în considerare adresa nr.8.326/2 dec.2015 a Spitalului de Psihiatrie Voila 
Câmpina şi înregistrată la Primăria Municipiului Câmpina sub nr.29.704/3 dec.2015;

în conformitate cu prevederile art.172, alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.68, alin.(l) şi art.115, alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/ 
23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Primarul municipiului Câmpina emite prezenta dispoziţie.

A rt.l. -  Aprob structura organizatorică a Spitalului de Psihiatrie Voila 
Câmpina, începând cu data de 1 martie 2016, conform ANEXEI care face parte 
integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2. - Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de Spitalul de 
Psihiatrie Voila Câmpina.
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MINISTERUL SANATATII
ANEXA li

V.

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI 
DE PSIHIATRIE VOILA

- Secţia psihiatrie I - acuţi
din care:

- psihiatrie cronici
- Secţia psihiatrie II - acuţi

din care:
- psihiatrie cronici

- Secţia psihiatrie III - acuţi
din care:

- psihiatrie cronici
- Secţia psihiatrie IV - acuţi

din care:
- psihiatrie cronici

- Secţia psihiatrie V - acuţi
din care:

- psihiatrie cronici
- Secţia psihiatrie VI - acuţi

din care:
- psihiatrie cronici

- Secţia psihiatrie VII - cronici
- Compartiment psihiatrie pediatrica

din care:
- psihiatrie pediatrica cronici

- Secţia sanatoriala psihiatrie pediatrica
- Camera de garda

TOTAL 510 paturi

- Farmacie
- Laborator analize medicale
- Compartiment de prevenire si control al infecţiilor nosocomiale
- Compartiment evaluare si statistica medicala
- Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie(baza de tratament)
- Compartiment terapie ocupationala (terapie ocupationala si ergoterapie)

Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialităţile:
- psihiatrie
- psihiatrie pediatrică
- medicină interna

- Aparat funcţional

Laboratoarele deservesc paturile si ambulatoriul integrat al spitalului

70 paturi

20 paturi
70 paturi

20 paturi
75 paturi

20 paturi
70 paturi

20 paturi
70 paturi

20 paturi
45 paturi

15 paturi
30 paturi 
20 paturi

10 paturi
60 paturi
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