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IMBUNATATIREA STRUCTURII SI ORGANIZARII  
SERVICIILOR DE SPITALIZARE DE ZI SI CONTINUA 

DIN CADRUL  
SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 

 
1. ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE A SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENŢĂ 
MOINEŞTI 

A. Tipul şi profilul spitalului:   
 

Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, clasificat gradul III potrivit prevederilor OMS 
844/2011, acreditat de Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor prin  certificat seria CA 
nr.003/29.10.2012, dispune de o structura complexa de specialitati, dotare cu aparatura medicala 
corespunzatoare, personal specializat, avand amplasament si accesibilitate pentru teritorii extinse  
pe o rază de 50 km, cu o populaţie de aproximativ 150.000 persoane.  

Prin activitatea sa, spitalul este implicat in coordonarea şi organizarea asistenţei medicale 
de urgenţă din zona de N-V a judetului Bacau, in colaborare cu inspectoratul pentru situaţii de 
urgenţă în supravegherea şi evaluarea situaţiilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, 
asigurand rezolvarea majoritatii cazurilor critice. 

Profilul de “urgenta” al Spitalului Moinesti este caracterizat prin adresabilitatea populatiei 
la serviciile medicale pe care le furnizeaza, utilizand numarul de externari conform evidentelor 
existente si raportate la nivelul sistemului de management al datelor DRG. Acest indicator 
ilustreaza destul de fidel nivelul internarilor si volumul activitatii la nivelul spitalului. 

Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, pe lângă funcţia de asigurare de îngrijiri medicale 
populaţiei, atât curative cât şi preventive, constituie şi un centru de completare a pregătirii 
profesionale pentru doctoranzi, medici rezidenţi, studenţi la facultăţile de Medicină şi Biologie şi 
pentru asistenţii medicali. 

 

 
B. Caracteristicile populaţiei deservite 

 Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti deserveşte o zonă industrializată si urbanizata 
datorita zacamintelor naturale existente (Fig.1). In ultimii ani s-a observat o creştere a 
adresabilităţii, argumentata de prestarea serviciilor medicale către asiguraţii, care provin in 
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proporţie de 18,07% din municipiul Moinesti, 73,11% din  judeţul Bacau si 8,82% judeţele 
limitrofe.  

REPARTIZARE DEMOGRAFICA

18.07%

73.11%

8.82%

MOINESTI
JUDETUL BACAU
ALTE JUDETE

 
Fig. 1 – REPARTIZARE DEMOGRAFICA 

 

C. Structura şi activitatea spitalului 
 

- Structura activităţii: Structura organizatorica a spitalului cuprinde: spitalizare continuă - 
414 paturi, organizata in 5 sectii (medicina interna, A.T.I., pediatrie, chirurgie generala, obstetrica-
ginecologie), 32 compartimente (diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, nefrologie, geriatrie si 
gerontologie,oncologie medicala, dermatovenerologie, alergologie si imunologie clinica, 
endocrinologie, neurologie, cardiologie, R.M.F.B., chirurgie laparosopica, arsi, ORL, oftalmologie, 
neurochirurgie, urologie, ortopedie-traumatologie, obstetrica patologica, neonatologie, preamaturi, 
terapie intensiva neonatologie, recuperare medicala ortopedie-traumatologie, ingrijiri paliative, 
gastroenterologie, psihiatrie, primire urgente, recuperare medicala cardiovasculara, recuperare 
neurologica, boli infectioase, pneumologie, TBC si recuperare medicala respiratorie); spitalizare de 
zi -20 paturi si  spitalizare de zi hemodializa- 2 paturi, ambulatoriul integrat cu 34 de cabinete de 
specialitate (medicina interna, cardiologie, endocrinologie, recuperare, medicina fizica si 
balneologie, chirurgie generala, chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva, chirurgie toracica, 
chirurgie pediatrica, obstetrica-ginecologie, dermatovenerologie, O.R.L., pediatrie, neurologie, 
ortopedie-traumatologie, oftalmologie, psihiatrie, urologie, pneumologie, gastroenterologie, 
alergologie si imunologie clinica, geriatrie-gerontologie, reumatologie, nefrologie, psihologie, 
chirurgie vasculara, hematologie, chirurgie orala si maxilo-faciala, oncologie medicala, planificare 
familiala, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase), statie hemodializa, serviciul 
de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale, laboratorul de analize medicale si cel de 
radiologie si imagistica medicala, CT, RMN,  serviciul managementul calitatii, serviciul de 
anatomie patologica, laboratorul de recuperare, medicina fizica si balneologie, dispensarul TBC , 
compartimentul de endoscopie, farmacia, blocul operator, unitatea de transfuzie sanguina, 
sterilizarea si aparatul functional.  
 Spitalul a efectuat conform raportărilor pe anul 2016 un număr de 11.040 servicii 
spitalizare continua, din care 9643 (87,34%) sunt aferente pacienţilor acuţi si 1397 – pacientilor 
cronici (12,66%) si 22.390 spitalizari de zi (fig. 2). 
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Fig. 2 – SERVICII MEDICALE SPITALICESTI 

 
  În organizarea spaţial-funcţională s-au respectat normele impuse de legislaţia în vigoare 
pentru a asigura circuite funcţionale, neexistând riscul producerii de evenimente epidemiologice 
nedorite.  
 Cele 4 zone, respectiv zona “curată”, zona “murdară”, zona “neutră” şi zona “intermediară” 
corespund cerinţelor europene, asigură fluenţa în desfăşurarea activităţii. 
 În cadrul spitalului, ca urmare a analizei indicelui de utilizare a paturilor şi a duratei medii 
de spitalizare din anii 2015-2016 (tabel 1), s-a făcut planificarea serviciilor spitaliceşti, astfel încât 
acestea sa fie furnizate în concordanţă cu nevoile existente şi cererea de servicii. 

 
Tabel 1. Număr pacienţi externati, DMS, IUP  - total şi pe secţii 

SECŢII 

NR 
EXTERNARI 

2015 

NR 
EXTERNARI 

2016 
DMS 
2015 

 
DMS  
2016 

 
IUP  
2015 

 
IUP  
2016 

Medicină internă  1866 1650 6.73 7.26 198.71 162.15
Neurologie 448 497 5.86 7.15 266.67 284.58
Gastroenterologie 575 799 5.9 6.06 187.55 238.50
Cardiologie 369 270 7.84 7.76 158.00 105.05
Balneofizioterapie 334 337 12.22 11.98 340.08 336.50
Boli infecţioase 595 437 6.52 5.76 166.94 125.55
Chirurgie generală 1867 1766 3.24 5.1 142.28 94.51
Ortopedie- 
traumatologie 530 658 3.2

 
5.26 

 
222.60 183.67

Pediatrie 659 531 5.93 5.04 157.44 108.92
Obstetrică -
Ginecologie 2405 2393 4.16

 
4.61 

 
228.49 201.51

Pneumologie 309 250 6.97 6.51 192.08 311.60
Pneumoftiziologie 101 84 35.85 43.08 342.34 327.40
Psihiatrie 359 392 8.34 6.14 222.29 170.57
Recuperare 11.81   
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cardiovasculara 323 325 12.16 324.75 329.67
Recuperare 
neurologica 230 236 13.81

 
14.04 

 
335.60 325.70

Prematuri  54 43 14.22 16.35 426.50 339.50
Ingrijiri paliative 0 160 8.30  265.60
Recuperare 
ortopedie 0 106

 
11.09 

 
239.60

Recuperare 
respiratorie 0 106

 
11.02 

 
233.60

ATI 2.03 1.73 250.76 219.48
TOTAL 11024 11.040 7.73 6.75 207.15 181.96

 

D. Resursele umane 
 
Resursele umane din sanatate constituie una dintre cele mai importante si mai costisitoare 

resurse din acest sector, ele determinand utilizarea celorlalte resurse. 
Personalul medical este reprezentat in anul 2016 de:  119 - medici (primari, specialişti, 

rezidenţi ); 25 - alt personal superior;  186 - asistenţi medicali; 86 - personal auxiliar si 26 -  TESA, 
48 - muncitori si personal de deservire (Fig 3). 
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Fig. 3 – STRUCTURA DE PERSONAL 
 

Nivelul profesional al personalului este menţinut prin participarea permanentă a medicilor la 
programe de specializare şi perfecţionare, conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. 
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Tabel 2. RESURSE UMANE - SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
NR.CRT. INDICATOR Nr. angajati CASTIG MEDIU 

      LUNAR (LEI) 
0 1 2 3 
    

I 
Nr. paturi spitalizare continua, de 
zi 436 x 

II Structura personalului x x 

II.1 
Numar de posturi aprobate din 
care: 820 3092 

1 Numar de posturi vacante 330 x 

2 
Numar de posturi ocupate, din 
care: 490 3772 

  medici 72 5429 
  medici rezidenti pe post 47 2634 
  Alt personal sanitar superior 25 3682 
  Personal sanitar mediu 186 3535 
  Personal auxiliar sanitar  86 2207 
  TESA 26 3630 

  
Muncitori si personal de 
deservire 48 1931 

II.2 Medici inclusi in liniile de garda      
  pentru garzile efectuate in afara 44 4706 

  programului de la norma de baza     
 
Resursele umane din sănătate constituie una dintre cele mai importante şi mai costisitoare 

resurse din acest sector, ele determinând utilizarea celorlalte resurse. De aceea managementul 
resurselor umane este privit ca o componentă crucială pentru succesul organizaţiilor din sănătate, de 
fapt pentru succesul întregului sistem sanitar. 
 
Tabel 3. INDICATORI DE MANAGEMENT AI RESURSELOR UMANE 

               Criterii de performanta 
Valoare 
realizata 

2016 
Proporţia medicilor din totalul personalului 24,29 

Proporţia personalului medical din totalul 
personalului angajat al spitalului 68,00 

Proporţia personalului medical cu studii 
superioare din totalul personalului medical 49,70 

Numărul mediu de consultaţii/ medic în 
ambulatoriu 1445 

 
Indicatorii de performanţă ai resurselor umane din sănătate combină, în mod obişnuit, într-o 

singură statistică două aspecte ale spitalului, de exemplu numărul de pacienţi consultati de către un 
medic. Ei oferă o indicaţie asupra unei caracteristici a spitalului şi constituie o măsură a eficacităţii, 
eficienţei sau calităţii. Utilizaţi singuri sau în grupuri ei subliniază diferenţele existente faţă de un 
standard al activităţii organizaţionale şi identifică ariile unde este necesară o ajustare. 
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E. Situaţia dotării 
 

Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti a beneficiat de investitii in fiecare an, in toate 
specialitatile,  din venituri proprii, subventii de la bugetul de stat si bugetul local, sponsorizari si 
donatii, fondul de dezvoltare al spitalului constituit in acest sens. 
 Spitalul este dotat cu aparatură şi dispozitive medicale ( Ex.: CT, RMN, aparate radiologie 
performante, aparate de dializă, truse laparoscopie, staţie de sterilizare, analizoare de hematologie, 
analizoare de biochimie, aparate anestezie, ventilatoare, statie centrala de monitorizare, ecograf 
doppler, EKG, electroencefalograf, incubatoare, holter, defbrilatoare, cistoscop, electrocautere, 
aspiratoare chirurgical, mese de operatie, etc).  
 In cadrul spitalului s-au realizat proiecte cu finantare din fonduri externe si prin 
parteneriate cu institutii locale: 
1. Axa prioritara: „Proiecte Mici de Infrastructurã Localã ” 
Titlul proiectului: “Reabilitare si modernizare Spital Municipal Moinesti prin transformarea partiala 
a spatiului din Ambulatoriul de Specialitate in Sectie Obstetrica-Ginecologie”  
Solicitant: CONSILIUL LOCAL MOINESTI 
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL MOINESTI 
Perioada: noiembrie 2002 – mai 2007 
Buget: 915.962 lei 
 
2. Axa prioritara 3: „Imbunatatirea Infrastructurii Sociale ” 
Domeniul de interventie 3.1: Reabilitarea, Modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de 
sanatate 
Titlul proiectului: “Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti” 
Solicitant: CONSILIUL LOCAL MOINESTI 
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Perioada: martie 2008 – iulie 2010 
Buget: 3.544.493 lei 
 
3. Finantare Consiliul Local Moinesti: Reabilitare dispensar TBC  
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Perioada: 2010 
Buget: 75.779 lei 
 
4. Finantare: Parteneriat Consiliul Judetean Bacau – Consiliul Local Moinesti  
Titlul proiectului: “Extindere si modernizare Compartiment Primire Urgente”  
Solicitant: Consiliul Judetean Bacau – Consiliul Local Moinesti 
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Perioada: 2008-2012 
Buget: 3.314.762,93 lei 
 
5. Finantare: Parteneriat Consiliul Judetean Bacau – Consiliul Local Moinesti 
Titlul proiectului: “Compartiment de Recuperare medicala cardiovasculara din judetul Bacau, in 
cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti”  
Solicitant: Consiliul Judetean Bacau – Consiliul Local Moinesti 
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Perioada: 2013-2014 
Buget: 1.341.550 lei 
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6. Finantare: Consiliul Local Moinesti 
Titlul proiectului: “Amenajare platforma HELIPORT”  
Solicitant: Consiliul Local Moinesti 
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Perioada: 2013 
Buget: 465.000 lei 
 
7. Finantare: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Titlul proiectului: “Extindere si modernizare sala kinetoterapie”  
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Perioada: 2013 - 2014 
Buget: 545.600 lei 
 
8. Proiect Ministerul Sanatatii,  cofinantare UAT Moinesti 10%, pentru achizitie de 
echipamente medicale  
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Perioada: 2015 
Buget: 1.513.234 lei   
 
9. Finantare: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Titlul proiectului: “Recompartimentari si interventii interioare la nivel 2 al cladirii Spitalului 
Municipal de Urgenta Moinesti in vederea amplasarii unui RMN”  
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Perioada: 2016 
Buget: 140.117 lei 
 
10.  Proiect Ministerul Sanatatii,  cofinantare UAT Moinesti 10%, pentru achizitie de unitate 
rezonanta magnetica nucleara 
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Perioada: 2016 
Buget: 3.335.863 lei   
 
F. Situaţia financiară 
 Situaţiile financiare ale Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti au fost întocmite pentru 
anul 2016 în conformitate cu Planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii 
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 1917/2005 cu modificarile si completarile ulterioare şi alte acte normative. Acestea sunt 
întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice.  

  
Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti a realizat in 2016 venituri curente in valoare totala 

de 48.835.079 lei   din care: 
1. venituri din actele aditionale la contractul incheiat cu  Casa de Asigurari de Sanatate Bacau in 

suma de 39.964.618  lei pentru: 
- serviciile medicale prin spitalizare continua (DRG, cronici), spitalizare de zi   35.459.574 lei 
- investigatii paraclinice (laborator si radiologie) –                     688.005 lei 
- recuperare medicala –                                                          263.051 lei 
- ambulatoriu de specialitate –                                                  3.888.781 lei 
- programe de sanatate -                                                           163.274 lei 
- hemoglobina glicozilata                                           1.933 lei 
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2. venituri din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica Bacau                3.610.324 lei  
          de la Bugetul de Stat  
3.  venituri din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica Bacau                  529.600 lei  
           de la Venituri Proprii(accize) -                                 
4. venituri din prestari servicii (la cerere) –                           513.061 lei 
5. venituri din inchirieri spatii                               6.563 lei 
6. sume provenite din finantarea bugetelor anilor precedenti aferente S.F.               50.678 lei 
7. venituri din sponsorizari                                                     425.516 lei 
8. subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital                          5.320 lei 
9. sume din BS catre bugetele locale pentru finantarea aparturii medicale        3.000.000 lei 
10. sume din veniturile proprii ale MS catre bugetele locale pentru ap.med.                     44.000 lei 
11. subventii pentru acoperirea cresterilor salariale              685.399 lei 

 
Contul de executie al bugetului spitalului – cheltuieli se prezinta astfel: 

      - Cheltuieli de personal           24.863.380 lei 
- Cheltuieli de bunuri si servicii          15.386.228 lei 
- Alte cheltuieli-burse                 256.193 lei 
- Cheltuieli de capital              3.346.968 lei 
           

Analiza bilanţului unităţii reflecta urmatoarea situatie: 
- Rezultatul patrimonial 121 al exerciţiului prezintă un excedent  în valoare de 4.894.299 lei. 
- soldul contului 208 reprezentand programe informatice este de 6.797 lei. 
- soldul contului 21 este de 20.333.511  lei  reprezentand mijloace fixe din donatii de la 

Ministerul Sanatatii si investitii din veniturile proprii, fond de dezvoltare, care au fost reevaluate 
conform OMFP 1487/2003. 
           - soldul contului 231-active fixe corporale in curs de executie este de 25.821 lei 
           - soldul contului 281 - amortizarea privind activele fixe este de 12.148.259 lei; 
           - soldul contului 280 – amortizarea privind activele fixe necorporale este de 3.852 lei 

Situatia stocurilor la 31.12.2016 este de 5.679.494 lei cuprinde: 
- Furnituri de birou, mat de curatenie, div mat de intretinere   24.315 lei 
- Medicamente, mat sanitare                                                1.207.660 lei 
- Combustibili si piese de schimb                 1.415 lei 
- Alimente                                                                                 52.617 lei 
- Dezinfectanti                                                                          17.194 lei 
- Obiecte de inventar                                                           4.376.293 lei 

  
Situatia datoriilor cu termen de exigibilitate sub un an este de 3.371.188 si cuprinde: 

- datorii comerciale                                             744.039 lei 
- datorii catre bugetele de stat                          1.112.476 lei 
- datorii catre salariati si contributii aferente   1.514.673 lei 

 -    soldul contului 560030002F330800.2 reprezentand fondul de dezvoltare este de 
2.151.463 lei 

      -    soldul contului 411 este de 130.944 lei reprezentand sume neincasate din servicii 
medicale, contracte de inchiriere, sterilizare si incinerare. 

- soldul contului 401 este       356.875 lei  
- soldul contului 404 este       335.863 lei 
- soldul contului 409 este    170  lei 
- soldul contului 461 este              800 lei 
- soldul contului 462 este         51.300 lei 
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Unitatea a aplicat prevederile normelor metodologice in vigoare, Legea 500/2002 si Ordinul 
1792/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Mentionam ca in aceasta perioada nu a fost 
nici un refuz de viza iar unitatea incearca sa-si desfasoare activitatea in bune conditii.  

 
 Tabel 4. Indicatori Economico financiari  
 

 Denumirea indicatorului 

valori proprii 
2016 
% 

 Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului 1.17 
 Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spit 56.70 
 Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor  8.20 
 Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spital 7.64 
 Costul mediu pe zi de spitalizare (total) 446,71 lei 
    

STRUCTURA VENITURI 2016
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venituri buget local

 
Fig. 4 – DETALIEREA VENITURILOR 2016 

 

STRUCTURA CHELTUIELI 2016

56.70%
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Fig. 5 – DETALIEREA CHELTUIELILOR 2016 

 
Raportul de activitate clinică la nivelul unităţii, ajută managementul în fundamentarea 

deciziilor de ordin financiar, cu impact în eficientizarea activităţii medicale.  
Urmare a evaluării economico-financiare Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti nu 

inregistreaza arierate. 
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2. ANALIZA SWOT – SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
MEDIUL INTERN 

 
PUNCTE TARI 

♦ Cea mai   importantă instituţie în asigurarea 
asistenţei medicale pentru locuitorii municipiului şi 
ai comunelor arondate 

♦ Instituie acreditata ANMCS  
♦ Clădiri şi spaţii cu dotare tehnico-edilitară bună  
♦ Dotare cu aparatură de inalta performanta (CT, 

RMN) 
♦ Atuuri de imagine : reputaţie de Centru Medical de 

Excelenta, care conduce la un aflux de pacienţi din 
judeţele limitrofe 

♦ Personal competent 
♦ Lipsa datoriilor 
♦ Respectarea drepturilor pacientului 
♦ Condiţii hoteliere, încadrarea în alocaţia de hrana 
♦ Controlul infecţiilor nosocomiale 

 
PUNCTE SLABE 

 
♦ Lipsa spatii organizare spitalizare de zi 

si continua (program de conformare) 

♦ Lipsa unor medici pe anumite 
specialitati 

♦ Lipsa unor contracte cu parteneri 
privaţi  

 

OPORTUNITĂŢI 
♦ Finanţare prin Programe Europene 

♦ Sprijinul autorităţilor locale (Consiliul Local 
Moineşti, Consiliul Judeţean Bacău) 

♦ Schimburi de experienţă cu spitale din tara si 
strainatate 

♦ Parteneriate cu Universitati, ONG-uri şi spitale 
înfrăţite 

♦ Introducerea asigurărilor private de sănătate 

♦ Posibilitatea interacţiunii cu operatori privaţi, prin 
asociere 

♦ Posibilităţi de atragere de sponsori. 

 

AMENINŢĂRI 
♦ Incapacitatea autorităţilor locale de a 

atrage fonduri pentru asigurarea 
cofinanţării proiectelor 

♦ Concurenţă puternică datorată apropierii 
de Bacău, unde funcţionează Spitalul 
Judeţean şi unităţi private de asistenţă 
medicală  

♦ Emigrarea tinerilor specialişti şi a 
cadrelor medii 

♦ modificari demografice nefavorabile 

♦ Schimbari ale nevoilor si asteptarilor 
pacientilor 

 

MEDIUL EXTERN 
 

3. IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR PROBLEME ALE SPITALULUI  
a) In domeniul planificarii şi organizarii serviciilor de sănătate la nivelul spitalului: nu 

există un plan de dezvoltare al spitalului (program conformare – lipsa spatii) in 
conformitate cu planificarea serviciilor pentru  spitalizarea de zi si spitalizarea 
continua. 

b) In domeniul resurselor umane: utilizarea ineficienta a personalului, lipsa unor medici pe 
anumite specialitati 

c) Lipsa unor contracte cu parteneri privaţi  
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4. SELECTIONAREA PROBLEMEI PRIORITARE 

 
 Problema prioritară identificată, o reprezintă lipsa spatiilor pentru  organizarea serviciilor 
medicale in cadrul spitalizarii de zi si spitalizarii continue (program de conformare). 
 
Justificarea alegerii:  

Potrivit prevederilor OMS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare 
sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce 
desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei si a OMS nr. 914/2006 pentru 
aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 
obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificarile si completarile ulterioare, Serviciul de 
Supraveghere si Control al Infectiilor Nosocomiale al Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti in 
urma analizei neconformitatilor spatial-functionale din cadrul spitalului, a intocmit Programul 
cadru de conformare, avizat de Directia de Sanatate Publica a Judetului Bacau, in vederea obtinerii 
autorizatiei sanitare de functionare. 
             Cele mai importante puncte din acest program de conformare, vizeaza organizarea spatial-
functională a spitalului, respectiv, identificarea si amenajarea unor spatii de lucru pentru personalul 
medical, infiintarea unor sectoare distincte pentru asigurarea unor circuite functionale optime, fapte 
care exced posibilitatii de realizare, intrucat suprafata desfasurata existenta este deficitara. 
 a) Prin OMS nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, au fost 
modificate dispozitiile privitoare la organizarea structurii de spitalizare de zi.  

Aceasta structura trebuie configurata unitar, având corespondenţă cu 
secţiile/compartimentele spitalului, separata de zona de spitalizare continuă, cu acces facil la 
ambulatoriu, serviciul de urgenţă, laboratoarele de investigaţii şi tratament, cu respectarea criteriilor 
de organizare spaţial-funcţionale, cu asigurarea unei zone de aşteptare pentru pacienţi şi însoţitori, 
fiind necesara o suprafata de aproximativ 450 m².  

b) In structura spatial-functionala a spitalului, in prezent, un numar de 78 de paturi  nu 
respecta aria utila/pat si cubaj,  conform dispozitiilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 
pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 
obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, in suprafata totala de 690 m². 

c) Potrivit dispozitiilor OMS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe 
care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, 
Serviciul de primire-internare a bolnavilor cu specific pentru Sectia Pediatrie trebuie organizat 
separat fata de cel pentru adulti, astfel incat sa nu existe o intersectare de circuite. Aceasta 
reorganizare presupune o suprafata de aproximativ, 1100 m². 

d) In structura organizatorica cu paturi aprobata a Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, 
un numar de 10 cabinete nu au locatie distincta. 
 

5. PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII SPITALULUI PENTRU PROBLEMA 
PRIORITARA IDENTIFICATA 
A. Scopul:  
– planul general de îmbunătăţire a activităţii spitalului: Definirea misiunii spitalului şi 

elaborarea unei strategii pe termen mediu care să asigure spitalului un loc de frunte între 
spitalele de aceeasi competenta. 

– din punct de vedere al problemei prioritare abordate: Imbunatatirea structurii si organizarii 
serviciilor de spitalizare de zi si continua, care să ofere servicii medicale de calitate. 
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B. Obiective:   
1) Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului şi dotarea acestuia cu 
aparatură/echipamente medicale în concordanţă cu planificarea serviciilor spitaliceşti 
(determinate de nevoile de sănătate din teritoriu) şi cu gradul de competenţă pentru care este 
certificata institutia. 
2) Dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu nevoile populaţiei 
3) Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate 
4) Eficientizarea situatiei economico-financiare 
 
C. Activităţile proiectului 
 

DEFINIRE ACTIVITATI  RESPOSABILITATI 
Activitatea nr. 1 Realizarea Studiului de fezabilitate SPITALUL MUNICIPAL DE 

URGENTA MOINESTI 
Subactivitatea 1.1. Pregatirea documentatiei pentru 
procedura de achizitie a Studiului de fezabilitate 

SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Subactivitatea 1.2. Realizarea procedurii de achizitie 
pentru Studiul de fezabilitate, finalizata prin 
incheierea contractului prestari servicii 

SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Subactivitatea 1.3. Realizarea Studiului de fezabilitate SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Activitatea nr. 2 Realizarea proiectului de executie 
(PE) 

COMPANIA NATIONALA DE 
INVESTITII 
SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Subactivitatea 2.1. Pregatirea documentatiei pentru 
procedura de achizitie a serviciilor de realizare a 
Proiectului de executie 

COMPANIA NATIONALA DE 
INVESTITII 
SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Subactivitatea 2.2. Realizarea procedurii de achizitie a 
serviciilor de realizare a Proiectului de Executie, 
finalizata prin incheierea contractului prestari servicii 

COMPANIA NATIONALA DE 
INVESTITII 
SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Subactivitatea 2.3. Realizarea Proiectului de executie COMPANIA NATIONALA DE 
INVESTITII 
SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Subactivitatea 2.4. Obtinerea autorizatiei de 
constructie 

COMPANIA NATIONALA DE 
INVESTITII 
SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Activitatea nr. 3 Realizarea managementului de 
proiect 

COMPANIA NATIONALA DE 
INVESTITII 
SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Activitatea nr. 4: Extindere spatii medicale la Spitalul 
Municipal de Urgenta Moinesti 

COMPANIA NATIONALA DE 
INVESTITII 
SPITALUL MUNICIPAL DE 
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URGENTA MOINESTI 
Subactivitatea 4.1. Pregatirea documentatiei pentru 
procedura de achizitie lucrari extindere spatii 
medicale 

COMPANIA NATIONALA DE 
INVESTITII 
SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Subactivitatea 4.2. Realizarea procedurii de achizitie 
lucrari extindere spatii medicale, finalizata prin 
incheierea contractului de lucrari 

COMPANIA NATIONALA DE 
INVESTITII 
SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Subactivitatea  4.3. Pregatirea documentatiei pentru 
procedura de achizitie servicii prestate de Inspectorul 
de santier 

COMPANIA NATIONALA DE 
INVESTITII 
SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Subactivitatea 4.4. Realizarea procedurii de achizitie 
servicii prestate de Inspectorul de santier 

COMPANIA NATIONALA DE 
INVESTITII 
SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Subactivitatea  4.5. Prestarea serviciilor de supervizare 
a lucrarilor de extindere spatii medicale de catre 
Inspectorul de santier 

COMPANIA NATIONALA DE 
INVESTITII 
SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Subactivitatea 4.6. Extindere spatii medicale la 
Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti 

COMPANIA NATIONALA DE 
INVESTITII 
SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Activitatea nr. 5. Redistribuire echipamente pentru 
dotarea extindere spatii medicale la SMU Moinesti 

SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Activitatea nr. 6. Redistribuire personal pentru 
acordarea servicii medicale la SMU Moinesti 

SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Activitatea nr. 7. Publicitate si informare COMPANIA NATIONALA DE 
INVESTITII 
SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

Activitatea nr. 8. Monitorizarea si evaluarea 
proiectului 

SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 

 
DURATA DE REALIZARE SI ETAPE PRINCIPALE ; GRAFICUL DE REALIZARE A 
INVESTITIEI (Diagrama Gantt) 
 
Durata totala de realizare a investitiei este estimata la 18 luni calendaristice, din care durata 
lucrarilor de executie  este estimata la 13 luni calendaristice, conform graficelor. 
 
Activitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Activitatea 
nr. 1 

Realizarea 
Studiului de 
fezabilitate 

                  

Activitatea                   
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nr. 2 
Realizarea 

proiectului de 
executie (PE) 
Activitatea 

nr. 3 
Realizarea 

managementu
lui de proiect 

                  

Activitatea 
nr. 4: 

Extindere 
spatii 

medicale la 
Spitalul 

Municipal de 
Urgenta 
Moinesti 
(lucrari de 

constructie) 

                  

Activitatea 
nr. 5. 

Redistribuire 
echipamente 

pentru 
dotarea 

extindere 
spatii 

medicale la 
SMU 

Moinesti 

                  

Activitatea 
nr. 6. 

Redistribuire 
personal 
pentru 

acordarea 
servicii 

medicale la 
SMU 

Moinesti 

                  

Activitatea 
nr. 7. 

Publicitate si 
informare 

                  

Activitatea 
nr. 8. 

Monitorizare
a si evaluarea 

proiectului 
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 Planificarea resurselor 
Capacitatea administrativă a solicitantului, de a gestiona proiectul reiese din resursele umane si 
materiale pe care acesta le pune la dispozitia proiectului: 

 pentru sedintele lunare de analiza privind progresul proiectului, exista la sediul 
beneficiarului o sala special amenajata si dotata: mobilier, tehnica de calcul si video, 
instalatii de sonorizare; 
 pentru deplasari in teren, exista in dotarea echipei, un mijloc de transport, autoturism, ce 
va fi utilizat ori de cate ori este nevoie; 
 Fiecare membru al echipei de implementare a proiectului are, in dotare, tehnica de calcul 
proprie, conectata in retea, pentru a putea stoca informatiile referitoare la proiect (gestiunea 
tehnica si financiara), cat si pentru a comunica permanent intre ei - 5 PC-uri si 5 imprimante, 
1 copiator; 
 De asemenea, echipa dispune de telefon si fax, conexiune la internet si adresa proprie de   
e -mail, in asa fel incat toate informatiile sa fie stocate la managerul de proiect care le va 
retransmite membrilor echipei, in functie de competente si responsabilitati; 
 Echipa va beneficia de accesul la biblioteca de specialitate si baze de date (reviste si 
manuale de specialitate, legislatia economico-financiara, software de sistem si aplicatii 
financiar-contabile, juridice, urbanism, achizitii) 

 

    

TOTAL 
VALOARE FARA 

TVA 
VALOARE 
TVA 

TOTAL VALOARE 
INCLUSIV TVA 

Nr. 
Crt. 

Denumire capitol de 
lucrări Mii lei 

Mii 
EURO Mii lei  Mii lei Mii Euro 

0 1 2 3 4 5 6 
CAPITOLUL 1 – CHELTUIELI 
PENTRU OBTINEREA SI 
AMENAJAREA TERENULUI           

1.1. Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2. Amenajarea terenului 65.000 14.314 12.350 77.350 17.034

1.3. 

Amenajari pentru protectia 
mediului, inclusiv refacerea 
cadrului natural după 
terminarea lucrarilor 8.000 1.762 1.520 9.520 2.097

  TOTAL CAPITOL 1 73.000 16.076 13.870 86.870 19.131
CAPITOLUL 2 – Cheltuieli pentru 
asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului 93.000 20.481 17.670 110.670 24.372
  TOTAL CAPITOL 2 93.000 20.481 17.670 110.670 24.372
CAPITOLUL 3 – CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 

3.1 
Studii de teren,  geo, topo, 
hidro 5.000 1.101 0.950 5.950 1.310

3.2 

Cheltuieli pentru avize, 
acorduri, autorizatii (fara 
TVA) 55.200 12.156 0.000 65.688 14.466

3.3 Proiectare si engineering 206.800 45.542 39.292 246.092 54.195

3.4. 
Cheltuieli privind 
organizarea licitatiilor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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pentru executia lucrarilor 
(fara TVA) 

3.5. Consultanta  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.6 Asistenta tehnica  44.000 9.690 8.360 52.360 11.531
  TOTAL CAPITOL 3 311.000 68.489 59.090 370.090 81.501

CAPITOLUL 4 – CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 
4.1 Constructii si instalatii 4210.500 927.239 799.995 5010.495 1103.415

  
EXTINDERE SPATII 
MEDICALE 1674.000 368.649 318.060 1992.060 438.693

  SUPRAETAJARE C.P.U. 1771.000 390.011 336.490 2107.490 464.113
  CORP TRECERE 331.500 73.003 62.985 394.485 86.874
  COPERTINA 434.000 95.576 82.460 516.460 113.735

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.3 

Utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale 
cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.4 
Utilaje fara montaj si 
echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  TOTAL CAPITOL 4 4210.500 927.239 799.995 5010.495 1103.415
CAPITOLUL 5 – ALTE CHELTUIELI 

5.1. Organizare de santier 38.000 8.368 7.220 45.220 9.958
5.1.1. Lucrari de constructii 2,5% 30.000 6.607 5.700 35.700 7.862

5.1.2. 
Cheltuieli conexe 
organizarii santierului 8.000 1.762 1.520 9.520 2.097

5.2 

Comisioane, taxe,  cote 
legale, costuri de finantare 
(fara TVA) 49.727 10.951 0.000 59.175 10.951

5.2.1. 
Comisioane, taxe,si  cote 
legale (fara TVA) 49.727 10.951 0.000 59.175 5.614

5.2.1.1. 
Comision casa sociala a 
constructorului 22.033 4.852 0.000 26.219 5.614

5.2.1.2. Taxe aferente I.S.C. - 0.6% 25.491 5.614 0.000 30.334 5.614
5.2.1.3. Taxa timbru O.A.R.- 0.05% 2.203 0.485 0.529 2.732 0.602

5.3. 
Cheltuieli diverse si 
neprevazute 10% 468.750 103.228 89.063 557.813 122.842

  TOTAL CAPITOL 5 556.477 122.548 105.731 662.207 143.751
CAPITOLUL 6 –CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE DE 
PREDARE LA BENEFICIAR 

6.1. 
Pregatirea personalului de 
exploatare (fara TVA) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

6.2. Probe tehnologice si teste 6.000 1.321 1.140 7.140 1.572
  TOTAL CAPITOL 6 6.000 1.321 1.140 7.140 1.572
  TOTAL GENERAL 5249.977 1156.153 997.496 6247.472 1370.993

  Din care C+M 4406.500 970.402 837.235 5243.735 1154.779
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D. Rezultate aşteptate 

♦ Reabilitarea infrastructurii spitalului la standarde europene 
♦ Asistenţă medicală la standarde europene 
♦ Management adecvat al structurii nou create 
♦ Adresabilitate crescută 
♦ Mortalitate scăzută 
♦ Satisfacţia nevoilor şi aşteptărilor pacienţilor 

 

 
 
 

Nr Activitati Rezultatele aferente fiecarei activitati 
1. Realizarea Studiului de Fezabilitate 

1 expertiza tehnica realizata 
  

1 studiu de fezabilitate realizat 
2. Realizarea Proiectului de executie 

1 Proiect de executie realizat   
1 autorizatie de constructie obtinuta 

3. Realizarea managementului de proiect 

1 unitate de implementare a proiectului 
constituita 

  7 membri  UIP: 1 Manager proiect, 1 
Responsabil Financiar, 1 Responsabil Achizitii, 
2 Responsabil Tehnic, 1 Responsabil tehnica 
medicala, 1 Asistent Manager 

4. Extindere spatii medicale la Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti (lucrari de 
constructie) 

1 Inspector de santier contractat 
877,04 mp extindere 
117,32 mp parter extindere 
144,50 mp etaj 1 extindere 
144,50 mp etaj 2 extindere 

  

470,72 mp etaj 3 extindere 
5. Redistribuire echipamente pentru dotarea extindere spatii medicale la SMU Moinesti 

36 echipamente medicale redistribuite 
  

89 piese mobilier specific infrastructurii de sanatate 
6. Redistribuire personal pentru acordarea servicii medicale la SMU Moinesti 

 22 angajati (personal medical, personal auxiliar) 
redistribuiti  

7. Publicitate si informare  

  
80 Pliante; 10 Afise; 1 pagina web; 5 Insertii spot 
radio; 5 Insertii ziar judetean; 10 Mape prezentare; 
3 Conferinte de presa; 1 Panou; 2 Placi permanente

8. Monitorizarea si evaluarea proiectului 
  1 raport audit realizat 
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E. Monitorizarea realizării obiectivelor si evaluare indicatori 
 
Pentru urmărirea realizării obiectivelor strategice, vor fi monitorizaţi următorii indicatori: 
 

Rezultate induse (indirecte) (efecte pe termen mediu/lung) 
Indeplinire Program de conformare 0 30% 
Cresterea numarului de spatii medicale care vor oferi servicii 
medicale puse la dispozitia potentialilor beneficiari  

193 221 

Mentinerea la un nivel foarte scazut al numarului de  pacienţii 
redirecţionaţi din cauza lipsei de capacitate / dotare 

0,27% 0,27% 

Scaderea timpul necesar pentru diagnosticare şi / sau tratament cu 
10% 

100% 90% 

Cresterea masurilor de protejare a drepturilor persoanelor cu 
dizabilitati, prin crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru  
persoanele cu dizabilităţi 

2 2 

INDICATORI Valoare la 
începutul 
perioadei de 
implementare

Valoare la 
sfârşitul 
perioadei de 
implementare 

Rezultat imediat (direct)  
1 expertiza tehnica realizata 0 1 
1 Studiu de Fezabilitate intocmit 0 1 
1 Proiect de Executie realizat 0 1 
1 autorizatie de construire obtinuta 0 1 
7 persoane in Unitatea de Implementare a Proiectului 0 7 
1 Unitate de Implementare a proiectului 0 1 
1 furnizor de servicii de management de proiect contractat 0 1 
1 furnizor de lucrari extindere spital contractat 0 1 
1 Inspector de santier contractat 0 1 
877,04 mp extindere 0 877,04 mp 
117,32 mp parter extindere 0 117,32 mp 
144,50 mp etaj 1 extindere 0 144,50 mp 
144,50 mp etaj 2 extindere 0 144,50 mp 
470,72 mp etaj 3 extindere 0 470,72 mp 
36 echipamente medicale redistribuite 0 36 
89 piese mobilier specific infrastructurii de sanatate 0 89 
Pliante 
Afise 
pagina web 
Insertie spot radio 
Insertie ziar judetean 
Mapa prezentare  
Conferinta de presa 
Panou 
Placa permanente 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

80 
10 
1 
5 
5 
10 
3 
1 
2 

raport de audit efectuat 0 1 
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Imbunatatirea imaginii Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti b a 
Imbunatatirea imaginii municipiului Moinesti c b 
Cresterea calitatii serviciilor medicale in spitalizarea de zi si 
spitalizarea continua la Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti 

c b 

Cresterea gradului de informare al populatiei si institutiilor publice 
din zona 

c b 

Duce la stoparea trendurilor negative şi crearea condiţiilor pentru 
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

c b 

Contribuie la continuarea procesului de reformă a sistemului de 
sănătate în vederea ameliorării performanţelor acestuia, ca premisă 
esenţială pentru îmbunătăţirea stării de sănătate  

c b 

Contribuie la asigurarea unui nivel optim al stării de sănătate şi al 
calităţii vieţii populaţiei din România la toate etapele ciclului vieţii 

d c 

Contribuie la eficientizarea depistarii precoce a bolilor c b 
 
Explicarea valorilor date pentru indicatorii calitativi: 

a. „a” indica o valoare de tipul: Foarte ridicata 
b. „b” indica o valoare de tipul: Ridicata 
c. „c” indica o valoare de tipul: Mediu 
d. „d” indica o valoare de tipul: Scazut 
e. „e” indica o valoare de tipul: Foarte scazut 

 
 
 


