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CĂTRE,

Art.1 Se aproba structura organizatorica a Spitalului de Psihiatrie Voila,
unitate sanitara cu personalitate juridica, in subordinea Autorității de Sanatate
Pubiica a Județului Prahova, cu sediul in Voila, str. Voila nr.114, conform anexei
care face parte integranta din prezentul ordin
Art.2 Pentru personalul rezultat ca urmare a reorganizării sau
restructurării unor secții sau compartimente, Autoritatea de Sanatate Publica a
Județului Prahova împreuna cu conducerea unitatii sanitare, vor lua masuri de
redistribuire in alte locuri de munca din cadrul unitatii sau in alte unitati sanitare
din județ, cu încadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de
venituri si cheltuieli ai unitatii sanitare. Lista nominala pentru medici, farmaciști,
biologi, biochimisti si chimisti, va fi inaintata Ministerului Sanatatii Publice pentru
aprobare.
Ari.3. Direcțiile din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, Autoritatea de
Sanatate Pubiica a Județului Prahova precum si unitatea sanitara implicata, vor
aduce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
Art.4 La data intrării in vigoare a prezentului ordin orice dispoziții contrare
se abroga.

EUGEN NICO

MINISTERUL SANATATII PUBLICE

privind aprobarea structurii organizatorice a
Spitalului de Psihiatrie Voila

Ministrul Sanatatii Publice,

Având in vedere :
propunerea Autorității de Sanatate Publica a județului Prahova si
prevederile Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii ;
Referatul de aprobare al Direcției Generale Organizare, Resurse Umane,
Dezvoltare Profesionala si Salarizare nr. gV. ^3^/73 ■ /2- <£<>£
!n temeiul H.G. nr.862/2006, privind organizarea si funcționarea
Ministerului Sanatatii Publice, emite următorul:

ORDIN

Art.1 Se aproba structura organizatorica a Spitalului de Psihiatrie Voila,
unitate sanitara cu personalitate juridica, in subordinea Autorității de Sanatate
Publica a Județului Prahova, cu sediul in Voila, str. Voila nr. 114, conform anexei
care face parte integranta din prezentul ordin
Art.2 Pentru personalul rezultat ca urmare a reorganizării sau
restructurării unor secții sau compartimente, Autoritatea de Sanatate Publica a
Județului Prahova împreuna cu conducerea unitatii sanitare, vor lua masuri de
redistribuire in alte locuri de munca din cadrul unitatii sau in alte unitati sanitare
din județ, cu încadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de
venituri si cheltuieli al unitatii sanitare. Lista nominala pentru medici, farmaciști,
biologi, biochimisti si chimisti, va fi înaintata Ministerului Sanatatii Publice pentru
aprobare.
Art.3. Direcțiile din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, Autoritatea de
Sanatate Pubiica a Județului Prahova precum si unitatea sanitara implicata, vor
aduce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
Art.4 La data intrării in vigoare a prezentului ordin orice dispoziții contrare
se abroga.

MINISTR

EUGEN NICOL

•- MINI STERUL S AN ATAT! {PUBLICE

ANEXA

l

la Ordinul nr.
STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI
DE PSIHIATRIE VOILA

- Secția psihiatrie 1 - acuti
- Secția psihiatrie 1! - acuti
- Secția psihiatrie HI - acuti
- Secția psihiatrie- iV - acuti
- Secția psihiatrie V - acuti
- Secția psihiatrie V! - acuti
- Secția neuropsihiatrie infantila
- Secția sanatoriala neuropsihiatrie infantila
- Compartiment psihiatrie (art.CP 105)
TOTAL

-

75 paturi
75 paturi
85 paturi
75 paturi
75 paturi
45 paturi
35 paturi
80 paturi
20 paturi *
565 paturi

Farmacie
Laborator analize medicale
Laboarator radiologie si imagistica medicala
Compartiment de prevenire si control'al infecțiilor nosocomiale

- Aparat funcționa!

* in curs de organizare

-OJA

FAX NO.

Mau.

: 407764

17 2007 12:40AM F'2

ministerul sanatatii publice

A-

ORDIN

-7

pentru completarea OMSP nr.1659/2006 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Voila

Ministrul Sanatatii Publice ,

-

Având in vedere:
propunerea Autorității de Sanatate Publica a Județului Prahova,
cuprinsa in adresa nr.4255/2007,
Referatul de aprobare al Direcției Generale Organizare, Resurse
Umane, Dezvoltare Profesionala si Salarizare nr. £%'/i##]-

In temeiul prevederilor HG nr.862/2006 privind organizarea
funcționarea Ministerului Sanatatii Publice , emite următorul:

si

ORDIN
•»
..>•

O ■<.

Art.l Anexa la OMSP nr. 1659/2006 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Voila se completează, după cum
urmeaza:
“ - Compartiment statistica si informatica medicala - Camera de garda

Art.II Direcțiile din Ministerul Sanatatii Publice, Autoritatea de Sanatate
Publica a Județului Prahova precum si uni atea sanitara implicata , vor
aduce la indeplinire dispozițiile prezentului ordin.

MINISTERUL SANATATII PUBLICE

ORDIN ?/,.

pentru completarea OMSP nr. 1659/2006 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Voila

Ministrul Sanatatii Publice,
Având in vedere:
propunerea Autorității de Sanatate Publica a Județului Prahova,
cuprinsa in adresa nr.7110/2007,
- Referatul de aprobare al Direcției Generale Organizare, Resurse
Umane, Dezvoltare Profesionala si Salarizare nr.
In temeiul prevederilor HG nr.862/2006 privind' organizarea si
functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificările si completările
ulterioare, emite următorul:
-

ORDIN

Art.l Anexa la OMSP nr. 1659/2006 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Voila se completează, după cum
urmeaza :
“ - Cabinet medicina interna
- Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie(baza de
tratament)”

Art.lI Direcțiile din Ministerul Sanatatii Publice, Autoritatea de Sanatate
Publica a Județului Prahova precum si unitatea sanitara implicata , vor
aduce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

RITATEA DE SANATATE PUBLICA
PRAHOVA
STR.TACHE IONESCU NR. 13
TEL / FAX : 0244 - 522201 7523471

NR.fo^24/ 2 4. off.
SPITALUL DE PSIHIATRIE
VOILA - CÂMPINA
INTRARE /-IEȘIRE

CĂTRE,

SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA

Va

trimitem

alaturat

Ordinul

Ministrului

Nr.
zi<?3 .Luna. CȘ

Sanatatii

Publice

nr. 1400/2007 pentru completarea O.M.S.P. nr.1659/2006 privind structura
organizatorica .

SEE SERVICIU RUNOS,
EC.ECATERINA COJOCARU
T.G../ D.M

An

y FROM :DSP PRAHOUA
. 1

FfiX NO.

:0244523471

A49- 22 2008 10:33AM

PI

•»

s

O

Z^^TARE
MINISTERUL SANATATII PUBLICE
ERALA ORGANIZARE,RESURSE UMANE. DE
PROFESIONALA SI SALARIZARE
NR.XIA/41713/EN/8526/14.08.2006
Fr^^EPSlHJATRIE
VOILA - CAMP NA
INTRARE / IEȘIRE

9

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA A JUDEȚULUI PRAHOVA

Va trimitem alaturat Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1406/2008
pentru modificarea OMSP nr.1659/2006 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Voila, pentru a aduce la indepiiriire
dispozițiile acestuia.

Dr.Marieta Bardut

/RDM :DSP PRAHOUA

FAX NO.

:0244523471

Aug. 22 2008 10:33AM

P2

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

ORDIN zA.

O-i wn

pentru modificarea OMSP nr.1659/2006 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Voila

Ministrul Sănătății Publice,

Având în vedere:
- Propunerea Spitalului de Psihiatrie Voila cuprinsă în adresa nr.
2987/2008, avizată de către Autoritatea de Sănătate Publică a
Județului Prahova;
» Referatul de aprobare al Direcției Generale Organizare, Resurse
Umane, Dezvoltare Profesională și Salarizare nr.
'SS'lC/zeD'X
In temeiul H.G. nr.862/2006, privind organizarea și funcționarea
Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,
emite următorul:

ORDIN

Art.l Anexa la OMSP nr. 1659/2006 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Voila, se modifică după cum
urmează:
Se elimina:
Laborator radiologie și imagistică medicală"
Art,II. Direcțiile din cadrul Ministerului'Sănătății Publice, Autoritatea de
Sănătate Publică a Județului Prahova precum și unitatea sanitară implicată,
vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13 "
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: asistenta medicala@dspph~.ro
Web: www.dspph.ro

Dată 11.06.2010.
Nr. 6796

SPITALUL DC PSIHIATRIE
VOILA - CÂMPINA
INTRAM / IEȘIRE
l, sĂ'

Nn _/

‘ ■

An

Luna

CĂTRE,

SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
In atentia MANAGERULUI

'•

Va- trirrutenf alaturat Ordinul Ministrului*. Sanatatii hr. 762/2010. privind

. '• - ..aprobarea și-rupturii organizatorice ' a Spitalul de Psihiatrie Voila, ’spre stiin-ta si
'

■

■

! conformare.

'

’

*

■ .

Cu stima,

I DIRECTOR COORDONATOR,
Dr. Cristian Anton VINTILESCU

•’

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN

3^2 /^02. 06- 2°/°

privind aprobarea structurii organizatorice a
Spitalului de Psihiatrie Voila

Ministrul Sănătății,
Având în vedere:
propunerea Comisiei Ministerului Sănătății urmare vizitelor efectuate în teritoriu,
aprobată de Ministrul Sănătății prin Raportul nr.CSA/4219/2010 ;
- prevederile art. 174, alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății cu modificările și completările ulterioare;
, ,
; i, / ,•> .
- Referatul Direcției Organizare și Politici Salariale nr. 2 J
J6j
W
In temeiul prevederilor art. 7 alin.(1) si (4) din H.G. nr.144/2010, privind
organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății cu completările ulterioare, emite
următorul:
-

ORDIN

Art.1 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului de Psihiatrie Voila, unitate
sanitară cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Voila, in subordinea Direcției de
Sănătate Publică a Județului Prahova, prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art.2 Pentru personalul medico-sanitar, rezultat ca urmare a restructurării unor
secții sau compartimente, conducerea unității sanitare, va lua măsuri de redistribuire în
cadrul unității sanitare respective, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.
Art.3. Direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a
Județului Prahova precum și unitatea sanitară implicată, vor aduce la îndeplinire
dispozițiile prezentului ordin.
Art.4 Prezentul ordin se comunică și casei de asigurări de sănătate județene, de
către unitatea sanitară.
Art.5 La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziții contrare se
abrogă.

MINISTERUL SANATATII
ANEXA
la Ordinul nr.

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI
DE PSIHIATRIE VOILA
- Secția psihiatrie I - acuti

75 paturi

- Secția psihiatrie II - acuti

75 paturi

- Secția psihiatrie III - acuti

85 paturi

- Secția psihiatrie IV - acuti

75 paturi

- Secția psihiatrie V - acuti

75 paturi

- Secția psihiatrie VI - acuti

45 paturi

- Compartiment neuropsihiatrie infantila

20 paturi

- Secția sanatoriala neuropsihiatrie infantila

60 paturi

- Camera de garda

TOTAL

510 paturi

- Farmacie
- Laborator analize medicale
- Compartiment de prevenire si control al infecțiilor nosocomiale

- Compartiment statistica si informatica medicala
- Cabinet medicina interna

- Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie(baza de tratament)
- Aparat functional

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CÂMPINA
PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind aprobarea structurii organizatorice
a Spitalului de psihiatrie Voila
Având în vedere expunerea de motive nr.8.457/28 aprilie 2011 a Serviciului
administrație publică locală prin care propune aprobarea structurii organizatorice a

Spitalului de psihiatrie Voila;
Văzând adresa Ministerului Sănătății - Direcția organizare și politici salariale
înregistrată sub nr.7.736/15 aprilie 2011;
In conformitate cu prevederile art. 174, alm.(5) dm Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, modificată și completată;
In temeiul art.68, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/
23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată,

Primarul municipiului Câmpina emite prezenta dispoziție.
Art.l. - Aprob structura organizatorică a Spitalului de psihiatrie VOILA,
începând cu data de 1 mai 2011, conform ANEXEI care face parte integrantă din
prezenta dispoziție.
Art.2. - Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la Spitalul de psihiatrie
Voila.

AVIZAT,
Secretarul municipiului Câmpina,

jr. Moldoveanu Paul

Câmpina,

Nr. W

fr-P&'lJ £ J!j||

ANEXĂ
la Dispoziția nr. '4^4, /'

AP^lÎE «20 W

Se
rGbUCĂ LOCALĂ

F

X

STRUCTURA ORGANI
A SPITALULUI DE PSIHIATRIE VOI LA
-

Secția psihiatrie I - acuți
Secția psihiatrie II - acuți
Secția psihiatrie III - acuți
Secția psihiatrie IV - acuți
Secția psihiatrie V - acuți
Secția psihiatrie VI - acuți
Secția psihiatrie VII - cronici
Compartiment neuropsihiatrie infantilă
Secția sanatorială neuropsihiatrie infantilă

70
70
75
70
70
45
30
20
60

paturi
paturi
paturi
paturi
paturi
paturi
paturi
paturi
paturi

- Camera de gardă

TOTAL
-

510 paturi

Farmacie
Laborator analize medicale
Compartiment de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale
Compartiment statistică și informatică medicală
Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (baza de tratament)
Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitățile:

- prihiatrie
- psihiatrie pediatrică
- medicină internă
- Aparat funcțional
Laboratoarele deservesc paturile și ambulatoriul integrat al spitalului

MINISTERUL SANATATII
DIRECȚIA ORGANIZARE SI POLITICI SALARIALE
XI/A/22339/CSA/3978/1 1.04.2011

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPINA -jud.Prahova

La adresa Spitalului de Psihiatrie Voila nr.1398/2011, aprobată de dvs., vă
comunicăm ca s-a avizat de către conducerea Ministerului Sănătății în conformitate cu
prevederile art. 174, alin (5) din Legea nr.05/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
cu modificările și completările ulterioare, structura organizatorică a acestei unități
sanitare, conform anexei.

Dl RECTO

Ec.Doina

Dr.MaVieta Bardut

MSP DEP FARMACEUTICA

ministerul' sanatatii
ANEXA

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI
DE PSIHIATRIE VOILA

- Secția psihiatrie I - acuti

70 paturi

- Secția psihiatrie II - acuti

70 paturi

- Secția psihiatrie III - acuti

75 paturi

- Secția psihiatrie IV - acuti

70 paturi

- Secția psihiatrie V - acuti

70 paturi

- Secția psihiatrie VI - acuti

45 paturi

- Secția psihiatrie VII - cronici

30 paturi

- Compartiment neuropsihiatrie Infantila

20 paturi

- Secția sanatoriala neuropsihiatrie infantila

60 paturi

Camera de garda

TOTAL

510 paturi

- Farmacie
- Laborator analize medicale
- Compartiment de prevenire si control al infecțiilor nosocomiale

- Compartiment statistica si informatica medicala

- Laborator recuperare, medicina fizica si balneologiefbaza de tratament)
Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitățile:
- psihiatrie
- psihiatrie pediatrică

- medicină interna
- Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc paturile si ambulatoriul integrat al spitalului

ROMANIA

.IUDEII 1. PRAHOVA
PRIMAR
Adres a:Bd. Culturii nr. 18.
Tel. 0244336134.
lax 0244371458
WWW piimariacampina.ro
Email : wcbtfl primariacampina.ro
^*»ITxUH. 08 PSSHIAVRfE
VMLA - ©ÂMmiA
/ IEȘ3RB

/£luna

DISPOZIȚIE
privind aprobarea structurii organizatorice
a Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina

Având în vedere expunerea de motive nr.21.950/12 noiembrie 2013 a
Serviciului administrație publică locală prin care propune aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina;
Văzând adresa Ministerului Sănătății - Direcția organizare și politici salariale
înregistrată sub nr.XI/A/55846/EN/l0291/15 octombrie 2013;
Luând în considerare adresa 14.780/12 aug.2013 a Spitalului de Psihiatrie Voila
Câmpina;
In conformitate cu prevederile art. 174, alin.(5) din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, modificată și completată;
In temeiul art.68, alin.(I) și art.115, alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/
23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată,

Primarul municipiului Câmpina emite prezenta dispoziție.
Art.l. - Aprob structura organizatorică a Spitalului de Psihiatrie Voila
Câmpina, începând cu data de 1 noiembrie 2013, conform ANEXEI care face parte
integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2. - Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de Spitalul de
Psihiatrie Voila Câmpina.
/

PRI
' ing. Tiseanu H

AVIZAT,
Secretarul municipiului Câmpina,

jr. Moldoveanu Paul
A7 - r/ 'O £ C - C

Câmpina, 12 noiembrie 2013

Nr. 857

la noi

.y

ANEXĂ
la Dispoziția nr.857/12 noiembrie 2013
PRIMAR X-

ling. Tiseanu H^’ia/XLaijrejnțiu
.7

//

\

STRUCT U R A O RG AN IZATORI CĂ vH
j
A SPITALULUI DE PSIHIATRIE \O1LACÂMPINA
......//
- Secția psihiatrie I - acuți
din care:
- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie II - acuți
din care:

5 paturi
70 paturi

- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie III - acuți
din care:
- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie IV - acuți
din care:
- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie V - acuți
din care:
- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie VI - acuți
din care:
- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie VII - cronici
din care:
- psihiatrie cronici
- Compartiment neuropsihiatrie infantilă
- Secția sanatorială neuropsihiatrie infantilă
- Camera de gardă

5 paturi
75 paturi
5 paturi
70 paturi
5 paturi
70 paturi
5 paturi
45 paturi

5 paturi
30 paturi

5 paturi
20 paturi
60 paturi

TOTAL
-

Farmacie
Laborator analize medicale
Compartiment de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale
Compartiment statistică și informatică medicală
Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (baza de tratament)
Compartiment ergoterapie

Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitățile:
- psihiatrie
S»
planta capta ®D0 cațrîcnnâ cu
- psihiatrie pediatrică
pnsșlnsiipl citeț ta fțoț
ȘEF SERVICIU
AiSUCA LOCALĂ
- medicină internă

- Aparat funcțional
Laboratoarele deservesc paturile și ambulatoriul integrat al spitalului

MINISTERUL SANATATII
DIRECȚIA ORGANIZARE SI POLITICI SALARIALE
NR.XI/A/55846/EN/10291/15.10.2013
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CĂTRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CÂMPINA

La adresa dvs.nr. 14780/2013 si
adresa Spitalului de Psihiatrie Voila
nr.7743/2013, vă comunicăm în baza prevederilor art. 174, alin.(5) din Legea nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, si a
prevederilor HG nr.144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii cu
modificările și completările ulterioare, avizul conducerii Ministerului Sănătății pentru
structura organizatorica a acestei unitati sanitare, prevăzută in anexa.

' DIRECTOR

Ec.Doina Tanasa

C
Dr.Marieta Bardut

MINISTERUL SANATATII
ANEXA
STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI
DE PSIHIATRIE VOILA
- Secția psihiatrie I - acuti
din care:
- psihiatrie cronici
• Secția psihiatrie II - acuti
din care:
- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie III - acuti
din care:
- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie IV - acuti
din care:
- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie V - acuti
din care:
- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie VI - acuti
din care:
- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie VII - cronici
din care:
- psihiatrie cronici
- Compartiment neuropsihiatrie infantila
- Secția sanatoriala neuropsihiatrie infantila
- Camera de garda

-Tiț
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70 paturi
5 paturi

70 paturi
5 paturi

75 paturi
5 paturi

70 paturi
5 paturi

70 paturi
5 paturi

45 paturi
5 paturi
30 paturi

5 paturi

TOTAL

20 paturi
60 paturi

510 paturi

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

Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitățile:
- psihiatrie
- psihiatrie pediatrică
- medicină interna
Aparat functional
Laboratoarele deservesc paturile si ambulatoriul integrat al spitalului

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMAR
AdresaiBd. Culturii nr. 18,
Tel. 0244336134.
Fax: 0244371458
Email: web@pritnatiacampiua.ro
www.pritnariacampina.ro

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

Văzând adresa Ministerului Sănătății - Direcția Management și Structuri
Unități 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 și 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 sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art.68, alin.(l) și art.l 15, alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/
23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată,

Primarul municipiului Câmpina emite prezenta dispoziție.
Art.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 dispoziție.
Art.2. - Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de Spitalul de
Psihiatrie Voila Câmpina.

AVIZAT,
Secretarul municipiului Câmpina,

jr. Moldoveanu Paul
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Nr. ibjj

«âQIA
do <**»,■« wi»*5 **•*’* “•

ANEXĂ
la Dispoziția nr.
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■ing. Tiseanu

STRUCTURA ORGANIZATO
A SPITALULUI DE PSIHIATRIE VOIL
Secția psihiatrie I - acuți
din care:

-70 paturi

- psihiatrie cronici

- 20 paturi

Secția psihiatrie II - acuți
din care:

-70 paturi

- psihiatrie cronici

- 20 paturi

Secția psihiatrie III - acuți
din care:
-.psihiatrie cronici

- 75 paturi

- 20 paturi

Secția psihiatrie IV - acuți
din care:
- psihiatrie cronici

- 70 paturi

- 20 paturi

Secția psihiatrie V - acuți
din care:
- psihiatrie cronici

- 70 paturi
- 20 paturi

Secția psihiatrie VI - acuți
din care:
- psihiatrie cronici

- 45 paturi

-15 paturi

Secția psihiatrie VII - cronici

- 30 paturi

Compartiment psihiatrie pediatrică
din care:
- psihiatrie pediatrică cronici

- 20 paturi

Secția sanatorială psihiatrie pediatrică

-.10 paturi
- 60 paturi

Camera de gardă
TOTAL - 510 paturi
90
cu
F armacie
afWte nel
Laborator analize medicale
ȘEF tJEKVMUMW89WI1RJUICĂ LOCALĂ
Compartiment de prevenire si control al infecțiilor nosocomiale
Compartiment evaluare și statistică medicală
Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (baza de tratament)
Compartiment de terapie ocupațională și ergoterapie S

Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitățile:
- psihiatrie
- psihiatrie pediatrică
- medicină internă
Aparat funcțional
Laboratoarele deservesc paturile și ambulatoriul integrat al spitalului.
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MINISTERUL SANATATII < \J
DIRECȚIA MANAGEMENT SI STRUCTURI UNITATI SANITARE
Str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1
Tel. 021/3072 623,627
NR.XI/A/78825.1453/ACP/1274/11.02.2016
Nr CAMFtNA
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CĂTRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA, jud.Prahova

La adreșa dvs. nr.30245/2015 si nota de fundamentare a Spitalul de Psihiatrie
Voila, anexata, completata ulterior cu adresa nr.156/2016, vă comunicăm în baza
prevederilor art.172, alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicata, cu modificările ulterioare, avizul conducerii Ministerului Sănătății pentru
structura organizatorica a Spitalul de Psihiatrie Voila, prevăzută in anexa.

Dr.Marieta Bărdut>

MINISTERUL SANATATII

ANEXA j
\\

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI
DE PSIHIATRIE VOILA
- Secția psihiatrie I - acuti
din care:
- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie II - acuti
din care:
- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie III - acuti
din care:
- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie IV - acuti
din care:
- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie V - acuti
din care:
- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie VI - acuti
din care:
- psihiatrie cronici
- Secția psihiatrie VII - cronici
- Compartiment psihiatrie pediatrica
din care:
- psihiatrie pediatrica cronici
- Secția sanatoriala psihiatrie pediatrica
- Camera de garda

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

TOTAL
-

60 paturi

510 paturi

Farmacie
Laborator analize medicale
Compartiment de prevenire si control al infecțiilor 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 specialitățile:
- psihiatrie
-• psihiatrie pediatrică
- medicină interna

- Aparat functional
Laboratoarele deservesc paturile si ambulatoriul integrat al spitalului

ROMANIA

JUDETl I. PRAHOVA
PRIMAR
Adresa:Bd. Culturii nr. 18,
Tel. 0244336134,
Fax: 0244371458
Email: web@primariacainpina.ro
www.priinariacampina.ro
SP; ’MAM.
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DISPOZIȚIE^
"

dsOjrtof

privind aprobarea structurii organizatorice
a Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina

Având în vedere adresa nr. 1.864/12 martie 2018 a Spitalului de Psihiatrie Voila
Câmpina, înregistrată la Primăria Municipiului Câmpina sub nr.8.297/20 martie 2018;
Văzând adresa nr.XI/A/18460, 24487/SP/6244/6 iunie 2018 a Ministerului
Sănătății - Direcția Management și Structuri
Sanitare, înregistrată la Primăria
Municipiului Câmpina sub nr. 16.577/18 iunie 2018;
In conformitate cu prevederile art. 172, alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 115, alin.(l), lit.”a”, coroborat cu art.68, alin.(l) și din Legea
A.

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

Primarul Municipiului Câmpina emite prezenta dispoziție.
Art.l. - Aprob structura organizatorică a Spitalului de Psihiatrie Voila
Câmpina, începând cu data de 1 iulie 2018, conform ANEXEI care face parte
integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2. - Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de Spitalul de
Psihiatrie Voila Câmpina.

Câmpina,
Nr. 56^
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ANEXĂ
la Dispoziția nr.
PRIMAR,
ing. Tiseanu Horia — Laurențiu
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STRUCTURA ORGANIZATORI
A SPITALULUI DE PSIHIATRIE VOILA
Secția psihiatrie 1-70 paturi, din care:
> acuți - 50 paturi
> cronici - 20 paturi
Secția psihiatrie II - 70 paturi, din care:
> acuți - 50 paturi
> cronici - 20 paturi
Secția psihiatrie III - 75 paturi, din care :
> acuți - 55 paturi
> cronici - 20 paturi
Secția psihiatrie IV - 70 paturi, din care :
> acuți - 50 paturi
> cronici - 20 paturi
Secția psihiatrie V - 70 paturi, din care :
> acuți - 50 paturi
> cronici - 20 paturi
Secția psihiatrie VI - 45 paturi, din care :
> acuți - 30 paturi
> cronici - 15 paturi
Secția psihiatrie VII - cronici - 30 paturi
Compartiment psihiatrie pediatrică - 20 paturi, din care:
> acuți - 10 paturi
> cronici - 10 paturi
Secția sanatorială psihiatrie pediatrică - 60 paturi
TOTAL - 510 paturi
Camera de gardă
Farmacie
Laborator analize medicale
Compartiment de prevenire si control al infecțiilor nosocomiale
Compartiment evaluare și statistică medicală
Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament)
Compartiment de terapie ocupațională și ergoterapie

Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitățile:
- psihiatrie adulți;
- psihiatrie pediatrică;
- medicină internă;

-

recuperare medicină fizică și balneologie

Aparat funcțional
Laboratoarele deservesc paturile și ambulatoriul integrat al spitalului.
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CĂTRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA, jud.Prahova

La adresa dvs. nr.30245/2015 si nota de fundamentare a Spitalul de Psihiatrie
Voila, anexata, completata ulterior cu adresa nr.156/2016, vă comunicăm în baza
prevederilor art.172, alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicata, cu modificările ulterioare, avizul conducerii Ministerului Sănătății pentru
structura organizatorica a Spitalul de Psihiatrie Voila, prevăzută in anexa.

DIRECTOR
Dr.Marieta Bărduț

Ooki sliRfb U.
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA MANAGEMENT Șl STRUCTURI SANITARE
Tel.021 3072 623, 627
Str.Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1 București
NR.XI/A/18460, 24487/SP/6244/6.06.2018

CĂTRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA, jud.Prahova

La adresa dvs. nr. 9768/2018 si adresa Spitalului de Psihiatrie Voila nr.1297/2018
pisata, la care s-a revenit cu completări prin adresa nr.3342/2018, vă comunicăm în
a.'9 prevederilor art.172, alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
Unătății, republicata, cu modificările si completările ulterioare, avizul conducerii
= * Misterului Sănătății pentru completarea structurii ambulatoriului integrat al spitalului, cu
cabinet in specialitatea:

recuperare, medicina fizica si balneologie
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Dr.Marieta Bardut
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