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RAPORT DE AUTOEVALUARE 

Conducerea Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, reprezentata de manager - Dr 
Adrian Cotirlet, va face cunoscuta autoevaluarea activitatii spitalului printr-un material de 
bilant si un raport de activitate. 

S-a realizat o analiza a situatiei actuale a Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, 
care este unitatea sanitară publică, cu personalitate juridică cea mai reprezentativa pentru 
aceasta zona, care asigură prin secţiile şi serviciile din structură o asistenţă medico-
chirurgicală complexă, preventivă, curativă, de recuperare şi paliativă a pacienţilor. Spitalul 
funcţionează pe principiile prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, participând la asigurarea stării de sănătate a populaţiei. Conform prevederilor 
OUG nr. 162/2008- privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
către Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale, managementul asistenţei medicale 
al SMU Moinesti a trecut în subordinea Consiliului Local Moinesti. 

 

 1. ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE A SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENŢĂ MOINEŞTI 

A. Tipul şi profilul spitalului:   

 Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti, clasificat la gradul III potrivit prevederilor 
OMS 844/2011, acreditat de ANMCS prin ORDINUL nr.198/2018 in categoria a IV-a datorita 
existentei programului de conformare, reprezinta un complex multidisciplinar, multifunctional 
si deserveste zona de N-V a judetului Bacau, cu o populatie de aproximativ 150.000 
locuitori, fiind amplasat la o distanta de 50 km fata de Municipiul Bacau.  

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 

Accesul la îngrijiri de sănătate este influenţat aproape în totalitate de organizarea sistemului 

sanitar. Planificarea modernă presupune asigurarea competenţelor reţelei sanitare pe baza 

cercetării socio-economice şi a patologiilor teritoriale, creându-se o distribuţie de reţea a 

unităţilor amplasate geografic în mod complementar, pe baza statisticilor acestor patologii 

întinse pe zeci de ani. 

Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti deserveşte o zonă industrializată si urbanizata 

datorita zacamintelor naturale existente (Fig.1). In ultimii ani s-a observat o crestere a 

adresabilitatii, argumentata de prestarea serviciilor medicale catre asigurati, care provin in 

proportie de 21,50% din municipiul Moinesti, 70,28% din judetul Bacau si 8,22% judetele 

limitrofe. 

 



 

 

Fig. 1 – REPARTIZARE DEMOGRAFICA 

 

C. Structura şi activitatea spitalului 

Cladirile Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti si terenul aferent apartin 
domeniului public al Municipiului Moinesti conform HGR nr. 1347/2001, anexa 7 si este 
destinat pentru constructii institutii publice, conform UTR 2 din PUG. 

Ca urmare a analizei situatiei actuale si 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 Asociate Asistentei Medicale al Spitalului Municipal de 
Urgenta Moinesti in urma analizei neconformitatilor spatial-functionale din cadrul spitalului, a 
intocmit Programul cadru de conformare nr. 22860/28.10.2019, avizat de Directia de 
Sanatate Publica a Judetului Bacau, asumat de SMU Moinesti si UAT Moinesti, in vederea 
obtinerii autorizatiei sanitare de functionare. 

În relaţie cu cele expuse, clasificarea spitalului cu Program cadru de conformare, 
impune luarea de măsuri neîntârziate, dintre care cele legate de remedierea infrastructurii 
spitaliceşti este în strânsă corelare cu organizarea şi funcţionarea SMU Moinesti. 

Conform precizarilor art. 11, alin. 10 din OMS 1030/2009 cu modificarile si 
completarile ulterioare, „După data prevăzută la alin. (7), pentru unităţile sanitare care 
nu se conformează normelor de igienă şi sănătate publică, autorizaţia sanitară de 
funcţionare se anulează şi unităţile sanitare nu mai pot funcţiona. 
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  Enumeram din neconformitatile care nu au fost realizate pana in acest moment 
stabilite prin Programul Cadru de Conformare – anexa – termen de realizare 
31.12.2020: 

- organizarea structurii de spitalizare de zi, fiind necesara o suprafata de 
aproximativ 450 m²;  

- organizarea spatial-functionala pentru un numar de 78 de paturi, fapt care impune 
crearea unor rezerve cu 2 si 3 paturi pentru imbunatatirea conditiilor hoteliere din spital, in 
suprafata totala de 690 m²; 

- Sectia Pediatrie trebuie reorganizata in compartimente pe grupe de varsta,  spaţii 
de asistenţă medicală si spaţii de deservire a bolnavilor. Aceasta reorganizare presupune o 
suprafata de aproximativ, 1100 m²; 

- pentru Statia de hemodializa trebuie identificat un spaţiu distinct, cu circuite şi cai 
de acces separate de cele ale spitalului, de aproximativ 180 m²; 

- cabinete de specialitate in ambulatoriu integrat, care nu au locatie distincta in 
suprafata de 145 m2; 

- asigurarea ventilatiei la nivelul spatiilor cu risc; 
- identificarea si amenajarea saloanelor de izolare/cohortare epidemiologica la 

nivelul sectiilor/compartimentelor;  

 dotarea fiecarui salon/rezerva de bolnavi cu lavoare; 

  amenajarea de spatii suplimentare specifice, prize de oxigen pentru Compartimentul 
de Pneumologie; 

 identificarea de spatii adiacente in Sectia Medicina Interna; 

 identificarea si amenajarea unor spatii Compartiment Neurologie 

 identificarea si amenajarea unor spatii Sectia Chirurgie 

 amenajarea Compartimentului de recuperare respiratorie 

 asigurarea unor circuite separate privind serviciul  internare – externare adulti si 
copii; 

 amenajarea unor spatii specifice pentru functionarea Farmaciei si Laboratorului de 
analize medicale; 

 identificarea si amenajarea unor spatii Sectia ATI 

 identificarea si amenajarea unor spatii Bloc Operator 

 realizarea unui circuit distinct aferent subsectiilor de obstetrica respectiv ginecologie 
privind internarea-externarea pacientilor 

 identificarea si amenajarea unor spatii compartiment Ingrijiri paleative conform Ordin 
253/2018. 

 identificarea si amenajarea unor spatii compartiment Psihiatrie conform Ordin 
488/2016. 

 amenajarea unor spatii Serviciul de primire – internare 

 amenajarea unor spatii Unitatea de externare 
 

 



 

Deasemenea, analizand starea existenta a cladirii principale se impune si 
reabilitarea unor spatii administrative. 

Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti este o constructie realizata intre 1972 si 1975 
avand o structura de rezistenta din diafragme dese de beton armat de 15 cm grosime si 
cadre prefabricate de fatada. Inchiderile perimetrale sunt realizate din zidarie de caramida, 
iar acoperisul este tip sarpanta in patru ape cu invelitoare din tabla ondulata. Regimul de 
inaltime al cladirii spital este D+ P+ 5E+ M, iar corpul de cladire destinat ambulatoriului si 
compartimentului primiri urgente este S + P + 1E. 

În anii precedenti  SMU Moinesti a făcut eforturi pentru reabilitarea clădirilor 

existente, în special cele de la Sediul central, cat si pentru cele din locatia unde se regasesc 

compartimentele de Infectioase si Pneumologie. 

Prin adresa nr 18896/21.11.2016 catre UAT Moinesti s-a facut cunoscuta situatia 
privind reteaua de canalizare, incalzire, abur tehnic si alimentare cu apa rece si calda a 
spitalului, care  este functionala din anul 1975 si pentru care nu s-au executat lucrari de 
reabilitare. 

In anul 2015 a fost restaurat doar un tronson de 50 m, care a cuprins: inlocuirea 
conductelor de canalizare, apa rece, apa calda, agent termic, abur tehnic, gaze medicale  
(aer si oxigen), inlocuirea usilor de acces, reabilitarea  pardoselii si a peretilor, refacerea 
circuitelor de iluminat, iluminat de siguranta si monitorizare centrala fum. Valoarea investitiei 
a fost de 414,189,17 lei, din care proiectare si asistenta tehnica 46.000 lei si lucrare 
368.189,17 lei.  

Din noiembrie 2019 s-au inregistrat avarii la aceasta retea de canalizare fiind 
necesare lucrari de inlocuire a unei parti din instalatia termica din subsol pe tronsonul cu 
distribuitor agent termic – magazie pe o portiune de 30m, intrucat aceasta este invechita, 
corodata, avand multe fisuri si sparturi infundate. Pentru a nu afecta buna desfasurare a 
activitatii in spital s-au intreprins aceste lucrari de inlocuire a instalatiei avariate. 

Tronsonul pe care nu s-au efectuat lucrari este de 80 m, cu plecare din centrala 
termica, traverseaza pe sub grupul gospodaresc si ajunge in subsolul tehnic, precum si 
distributia separata pe etaje. Acest tronson cuprinde: 
            - conducta de alimentare cu apa rece (110 m/4 toli),  conducta de apa calda 
menajera (110 m/4 toli), conducta de abur – tur si retur (190 m/3 toli), conducta de agent 
termic tur si retur (190 m/5 toli), conducte care sunt dezizolate, peticite si cepuite. 
 - conductele de ape menajere (canalizare), 80 m din fonta de la diametre de 110 mm 
la 50 mm, sunt fisurate si neetanse. 

Conductele de apa calda si rece au depuneri de calcar si in multe locuri sunt sparte 
si peticite cu şarniere. Interventiile repetate de peticire au necesitat decopertarea de izolatie 
pe zonele cu probleme. 
 Pierderile de abur si agent termic au determinat degradari la structura de rezistenta 
a cladirii prin caderea tencuielilor si cresterea consumului de energie termica, fapt ce se 
regaseste si in situatia economica prezentata Consiliului de Administratie. 



 

 In momentul in care apare o avarie la nivelul spitalului, trebuie golita de apa toata 
reteaua de incalzire a spitalului, deoarece nu este facuta distributie separata pe sectii si 
compartimente.  

Pe placa ce acopera subsolul tehnic al spitalului functioneaza spalatoria si datorita 
degradarii structurii de rezistenta a placii, in momentul in care se folosesc masinile de spalat 
sau storcatorul, apar trepidatii accentuate.   

 Prin Nota de constatare nr. 54638/14.12.2016 transmisa de UAT Moinesti se 

certifica aceste deficiente si se recomanda intocmirea unei expertize tehnice (corp cladire si 

instalatii, iar in baza concluziilor din raportul de expertiza fiind necesara luarea unor masuri 

de reparatie a subsolului. Valoarea totala estimata a cheltuielilor de investitii este de 

aproximativ 650.000 lei.  

Ca urmare a adresei nr 15535/2016 de la DSP Bacau, s-a solicitat prin adresa nr. 

14867/13.09.2016 inaintata catre UAT Moinesti pentru transmiterea expertizei tehnice 

efectuate de o institutie autorizata in acest sens, precum si buletinul de expertiza. Tinand 

cont de regimul juridic al cladirilor se impune sa luati masurile necesare pentru efectuarea 

acestei expertize tehnice si includerea costurilor in bugetul de venituri si cheltuieli. 

Fata de cele mentionate conducerea spitalului vizeaza indeplinirea programului 

cadru de conformare, dezvoltarea activităţii  în concordanţă cu nevoile de servicii medicale 

ale populaţiei, cat si creşterea calităţii vieţii, prin îmbunătăţirea siguranţei actului medical, 

intentionand derularea mai multor proiecte. 

In  decursul perioadei 01.01-31.12.2019, Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti a 

functionat potrivit structurii aprobate prin Avizul nr XI/A/48125/SP/12248/27.09.2019, HCL 

198/30.10.2019, astfel: 

  Ambulatoriul Integrat care acorda asistenta medicala de specialitate prin medici 

specialisti si  primari in cele 35 cabinete de specialitate (Cab. Medicina Interna, 

Cab.Cardiologie, Cab.Endocrinologie, Cab.Recuperare,Medicina Fizica  si Balneologie, 

Cab.Chirurgie Generala, Cab.Ortopedie si Traumatologie, Cab.ORL, Cab.Obstetrica-

Ginecologie,Cab. Dermatovenerologie, Cab. Oftalmologie, Cab.Pediatrie, Cab. Psihiatrie, 

Cab.Neurologie, Cab.Gastroenterologie, Cab. Alergologie si Imunologie Clinica,  Cab. 

Geriatrie si Gerontologie, Cab. Urologie, Cab.Reumatologie, Cab. Nefrologie, 

Cab.Psihologie, Cab. Pneumologie, Cab. Chirurgie Toracica, Cab. Chirurgie Pediatrica, 

Cab.Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva, Cab.Chirurgie Vasculara, 

Cab.Chirurgie orala si maxilo-faciala Cab.hematologie, Cab.Neurochirurgie, Cab.Genetica 

Medicala, Cab. Medicina Muncii).  

- Investigatiile paraclinice efectuate prin Laboratorul de Analize Medicale, Radiologie, 
Serviciul de Anatomie Patologica, Laborator R.M.F.B. 



 

-  Farmacie cu circuit inchis 
- Statie de hemodializa cu 2 aparate;  

 Asistenta medicala spitaliceasca se desfasoara cu 414 paturi spitalizare continua, 20 

paturi spitalizare de zi, 2 paturi spitalizare de zi hemodializa, 2 paturi insotitori, 

Compartiment Endoscopie dupa urmatoarea structura: 

- Sectia Medicina Interna     68 paturi 

 - Comp.  Boli Infectioase     20 paturi 

 - Comp. Cardiologie      20 paturi 

 - Sectia Chirurgie Generala     73 paturi 

 - Comp. Ortopedie-Traumatologie    20 paturi 

 - Sectia Pediatrie      25 paturi 

 - Comp. R.M.F.B.      12 paturi 

 - Sectia A.T.I.       21 paturi 

 - Sectia Obstetrica Ginecologie    53 paturi 

 - Comp. Pneumologie     10 paturi 

 - Comp. Gastroenterologie     20 paturi 

 - Compartiment Neurologie       12 paturi 

 - Compartiment Psihiatrie     16 paturi 

- Compartiment Recuperare Medicala Cardiovasculara 12 paturi 

- Compartiment Recuperare Medicala Respiratorie 10 paturi 

- Compartiment Recuperare Ortopedie-Traumatologie       5 paturi 

- Compartiment Ingrijiri Paliative      5 paturi 

- Compartiment Recuperare Neurologica   10 paturi 

- Compartiment Prematuri       2 paturi 

- Compartiment CPU       

  

  TOTAL               414 paturi 

 In aceasta perioada au fost spitalizati un numar de 14.698 bolnavi, cu un numar de 

100.690 zile de spitalizare. Bolnavii internati au beneficiat de medicamente in valoare de  

4.424.119 lei. S-au externat un numar de 13001 cazuri acuti validate cu un ICM realizat de 

1,5322,  tarif pe caz ponderat de 1.500 lei si un numar de  1491 cazuri cronici. 

S-au acordat consultatii si servicii medicale in Ambulatoriu Integrat spitalului in 

numar de 99.841  si un numar de consultatii in CPU de  38.691. 

Anexat depunem activitatea spitalului, a cabinetelor medicale pe anul 2019. 

 



 

 În cadrul spitalului, ca urmare a analizei indicelui de utilizare a paturilor şi a duratei 
medii de spitalizare din anii 2018-2019 (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 

2018 

NR EXTERNARI 

2019 

DMS  

2018 

 

DMS  

2019 

 

IUP  

2018 

 

IUP  

2019 

Medicină internă  
2234 2596 6.43 6.76 196.66 233.20 

Neurologie 
638 470 6.75 6.92 315.42 261.33 

Gastroenterologie 
840 765 6.24 6.36 254.00 231.95 

Cardiologie 
865 760 5.57 6.21 233.15 232.65 

Balneofizioterapie 
336 336 11.61 11.44 325.08 320.25 

Boli infecţioase 
716 745 5.85 6.36 204.45 232.00 

Chirurgie generală 
2716 2988 6.92 6.44 238.56 235.38 

Ortopedie- 

traumatologie 

779 638 6.48 7.57 292.53 236.60 

Pediatrie 
860 963 5.55 5.96 190.88 232.00 

Obstetrică -

Ginecologie 

2394 2147 5.71 5.95 253.74 232.94 

Pneumologie 
294 338 6.57 7.20 268.38 232.10 

Pneumoftiziologie 
45 0 48.78 0 170.60 0 

Psihiatrie 
678 609 6.54 6.24 314.86 264.61 



 

Recuperare 

cardiovasculara 

321 322 12.03 12.01 319.92 322.17 

Recuperare 

neurologica 

241 242 13.10 13.05 313.60 315.80 

Prematuri  
35 36 18.91 18.42 341.00 316.50 

Ingrijiri paliative 
146 149 8.58 9.67 250.40 288.20 

Recuperare ortopedie 
119 119 10.90 10.87 263.00 254.60 

Recuperare 

respiratorie 

184 287 10.60 10.61 279.95 301.20 

ATI 
0 0 1.52 1.41 192.71 188.90 

TOTAL 
14441 14510 6.91 6.98 243.10 243.21 

 
1) Serviciile spitaliceşti  
Analizând indicatorii de utilizare a serviciilor se constată o uşoară crestere a numărului de 
externări şi a zilelor de spitalizare faţă de anul precedent. Faţă de anii precedenţi constatăm 
o uniformizare privind utilizarea serviciilor şi a capacităţilor hoteliere. Indicele de utilizare a 
paturilor s-a situat la 243% si DMS la 6,98, o cifră foarte apropiată de valoarea optimă 
pentru spital. ICM –ul realizat este de 1,5381 fata de ICM contractat de 1,4828. 
Rata mortalităţii spitaliceşti s-a menţinut la un nivel scăzut (2,39%). Ponderea cea mai mare 
o reprezintă cazurile cu patologie cardiacă, neurologica, infectioasa, chirurgicala, bolnavii 
fiind în stadii avansate ale bolii, de multe ori având şi probleme sociale.  
Secţiile medicale au oferit şi servicii de spitalizare de zi, numărul total al cazurilor asistate 
prin această formă de spitalizare în anul 2019 a fost de cu 38% în creştere faţă de anul 
precedent.  
La raportare au fost inregistrate 17 erori la FOCG si 75 erori la FSZ, serviciile nevalidate 
fiind in valoare de 60.961,78 lei. Deasemenea s-a depasit valoarea de contract cu suma de 
2.124.204,65 lei, din care 1.114.543,95 din valoarea crescuta a ICM-ului. 
 
2) Servicii în ambulator  
Ambulatoriul integrat are 28 cabinete corespunzătoare secțiilor clinice cu paturi in 
contract cu CAS Bacau. În cursul anului 2019 în aceste cabinete şi cele din structura 
spitalului (diabet, planificare, infectioase, disp TBC) s-au efectuat 103.372 consultaţii şi 
28.485 de ecografii și explorări funcţionale. La raportare au fost inregistrate 3845 erori, 
serviciile nevalidate fiind in valoare de 137.847,78 lei. 
 



 

3)  Laboratoare  
Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie deserveşte atât secţiile cu 
paturi cât şi ambulatoriul integrat efectuând peste 85.782 de proceduri în cursul anului 
2019. Ofera următoarele servicii medicale: galvanizari, diadinamici, magnetodiaflux, 
ultrasunete, unde scurte, laser terapie, aplicatii parafina, masaj uscat, masaj limfatic si 
kinetoterapie. De serviciile bazei de tratament beneficiează atât pacienții internati in sectiile 
de cronici (RMFB, recuperare neurologica, recuperare ortopedica, recuperare 
pneumologica, recuperare cardiovasculara), cât și cei din ambulatoriu.  
Laboratorul de analize medicale a efectuat 863.989 investigaţii paraclinice de laborator iar 
cel de radiologie şi imagistică medicală 32.377 radiografii. Serviciul de radiologie permite 
efectuarea de investigaţii de înaltă performanţă CT si RMN. În decursul anului 2019 s-au 
efectuat 4148 de tomografii si 616 rezonante magnetice. 
 

Managementul calitatii serviciilor medicale  
 
Incepand cu octombrie 2012, Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale (SMC) a 
început sa funcţioneze ca urmare a ocupării (parţiale) cu personal a structurii.  
În anul 2019 s-a atins cea mai mare parte a obiectivelor propuse astfel:  
 reeditarea procedurilor, protocoalelor şi instrucţiunilor de lucru existente (48 

protocoale, 16 proceduri de sistem, 37 proceduri operaţionale, 12 instrucţiuni de 
lucru) 

 Editarea de proceduri, protocoale şi instrucţiuni de lucru noi, având ataşaţi indicatorii 
de monitorizare 

 Dezvoltarea unui sistem de autoevaluare şi colectare a indicatorilor 
 Dezvoltarea unui sistem de gestionare a evenimentelor adverse asociate actului 

medical în vederea asigurării siguranţei pacienţilor (procedura de sistem, registru, 
raportarea a 78 evenimente adverse asociate actului medical, 78 analize finalizate 
cu raport şi 78 planuri de măsuri personalizate)  

 Respectarea dreptului la ocrotirea sănătății populației 

 Plasarea permanentă a pacientului în centrul atenției 

 Garantarea calității și siguranței actului medical 

 Creșterea rolului serviciilor preventive 

 Asigurarea accesibilității la servicii 

 Respectarea dreptului la libera alegere și a egalității de șanse 

 Aprecierea competențelor profesionale și încurajarea dezvoltării lor 

 Transparența decizională 

 Implementarea, certificarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de 

calitate 
 Orientarea instruirii întregului personal 
 Conformarea cu cerințele legale în domeniul calității aplicabile activității desfășurate 

către înțelegerea, conștientizarea și asumarea calității 

 Implementarea managementului riscurilor 



 

 Creșterea calității actului medical prin pregătire profesională continuă și învățarea 
din erori a întregului personal 

 Organizarea și îmbubătățirea comunicării între profesioniști și dintre personalul 
medical, pacient și aparținători 

 
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. 

In domeniul managementului resurselor umane la stabilirea numarului de posturi s-a 

avut in vedere realizarea serviciilor medicale contractate, cat si imbunatatirea actului 

medical. 

Personalul medical este reprezentat in anul 2019 de:  117 - medici (primari, 
specialişti, rezidenţi ); 24 - alt personal superior;  224 - asistenţi medicali; 113 - personal 
auxiliar si 33 -  TESA, 47 - muncitori si personal de deservire. 

 

 

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 

2018 

Nr. Angajati 

2019 

CASTIG MEDIU 

LUNAR (LEI) 2019 

I Nr. paturi spitalizare continua, de zi 436 436 x 

II Structura personalului x x x 

II.1 Numar de posturi aprobate din care: 825 837 7284 

1 Numar de posturi vacante 273 279 x 

2 Numar de posturi ocupate, din care: 552 558 8164 

  medici 82 86 17255 

  medici rezidenti pe post 35 47 7980 

  Alt personal sanitar superior 26 24 6765 

  Personal sanitar mediu 219 224 7026 

  Personal auxiliar sanitar  113 113 3509 

  TESA 32 33 5267 

  Muncitori si personal de deservire 45 47 3518 

II.2 

Medici inclusi in liniile de garda 

pentru garzile efectuate in afara 

programului de la norma de baza 56 58 6073 

 

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 
spitalului. 

La analiza fluctuaţiei forţei de muncă pe unitate se poate constata că anul 2019 
consemnează raportat la anul anterior o constanţă a personalului pe structuri funcţionale, cu 
îmbunăţătirea acoperirii în cadrul structurilor acolo unde necesitatea a impus, numărul 
personalului angajat s-a majorat pe categoriile profesionale medici si personal mediu 
sanitar.  

Se evidenţiază şi în acest an la medici si personalul sanitar mediu cea mai 
însemnată dinamică, aceasta în condiţiile în care se înregistrează un grad scăzut al 
acoperirii cu personal specific activităţii pe care o desfăşoară. 



 

Gradul de ocupare faţă de normativul de personal este mic pe total număr posturi 
(67%). S-a îmbunătăţit numărul posturilor existente raportat la normativ, ceea ce reprezintă 
un prim demers pentru completarea structurii de personal acolo unde este absolut necesar. 

Indicatorii de performanţă ai resurselor umane din sănătate combină (potrivit anexei 
2 la raport), 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. 
 

In vederea asigurării condiţiilor pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale 
eficiente, precum şi pentru menţinerea continuităţii, a existat un susţinut interes manifestat 
de Comitetul Director pe parcursul anului şi până în prezent în vederea acoperirii cu 
personal necesar pentru aceasta. 

Bugetul aprobat la capitolul cheltuieli de personal a fost gestionat astfel încât a 
acoperit în integralitate toate creşterile salariale prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv 
acordarea tichetelor de vacanta. 

Problemele critice în sfera resurselor umane din spital:  
- încadrarea insuficientă pe anumite categorii de personal, cele mai afectate pe categorii 
socio profesionale, raportat număr de posturi ocupate la număr de posturi existent şi 
aprobat în stat de funcţii fiind infirmierele, medicii, personalul mediu sanitar;  

- acoperirea deficitară prezintă dificultăţi majore în programarea concediilor de odihnă, de 
asemenea conduce la imposibilitatea realizării corespunzătoare a sarcinilor şi atribuţiilor sau 
produce disfuncţionalităţi în desfăşurarea activităţii;  
- se identifică structuri în care funcţia de execuţie este salarizată la nivel superior faţă de 
funcţia de conducere. 
 
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, truse laparoscopie, staţie de sterilizare, analizoare de hematologie, 
analizoare de biochimie, aparate anestezie, ventilatoare, statie centrala de monitorizare, 
ecografe doppler, EKG, electroencefalograf, incubatoare, holter, defbrilatoare, cistoscop, 
electrocautere, aspiratoare chirurgical, mese de operatie, etc.).  

 
F. Situaţia financiară 

Raportul de activitate clinică la nivelul unităţii, ajută managementul în fundamentarea 
deciziilor de ordin financiar, cu impact în eficientizarea activităţii medicale.  



 

Organizarea activităţii spitalului s-a facut pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli 

aprobat pe 2019, pe total unitate, precum şi pe fiecare secţie sau compartiment, astfel încât 

cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor medicale să fie acoperite din veniturile 

realizate si excedentul din anii precedenti. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli a cuprins resursele financiare şi cheltuielile din cadrul 

anului bugetar 2019, necesare în vederea asigurării condiţiilor de desfăşurare normală a 

activităţii spitalului, de furnizare a serviciilor medicale contractate cu casa de asigurări de 

sănătate si directia de sanatate publica, precum şi a altor servicii, în condiţiile legii.  

Comitetul director a analizat resursele posibile si cheltuielile necesare, reflectate in 
bugetul fundamentat pe principalii indicatori fizici: volumul serviciilor medicale ce urmeaza a 
fi furnizate in baza contractelor incheiate cu CJAS Bacau, DSP Bacau, alte resurse, 
dezvoltarea si reorganizarea unor activitati medicale. 

Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2019 a fost intocmit pe baza centralizarii de catre 

compartimentul financiar contabil a propunerilor prezentate de sefii de sectii si 

compartimente din structura spitalului in raport cu obiectivele programate in anul 2019 si a 

neconformitatilor mentionate in Programul de conformare a spitalului, având în vedere: 

    a) estimarea veniturilor ce urmează a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor 

medicale, alte prestaţii şi activităţi; 

    b) cheltuielile necesare şi priorităţile stabilite pentru activitatea de acordare a asistenţei 

medicale şi alte activităţi; 

    c) realizarea echilibrului financiar între veniturile şi cheltuielile cuprinse în proiectul de 

buget. 

Veniturile proprii ale spitalelor sunt cuprinse în macheta de buget pe capitole, 

subcapitole şi paragrafe.  

În capitolul de venituri se evidenţiază totalul in suma de 83.399,26 mii lei, astfel: 

 Venituri din proprietate – venituri din inchirieri in suma de 28,00 mii lei  

 Venituri din prestari servicii – 441,30 mii lei, reprezentand servicii medicale la 
cerere 

o Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate – 
44.576,91 mii lei 

La estimarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate 
pentru furnizarea serviciilor medicale se iau în consideraţie: 



 

    - condiţiile de contractare prevăzute pentru anii 2018- 2019 prin Contractul-cadru privind 

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, 

normele de aplicare ale acestuia, precum şi celelalte reglementări în domeniu; 

    - numărul  maxim de servicii pe structură (spitalizare continuă, de zi etc.) estimat a se 

realiza şi finanţa; 

    - modalitatea de plată (DRG, plata pe caz externat, plata pe serviciu, plata pe zi de 

spitalizare, cronici, investigatii paraclinice); 

    - analiza valorii serviciilor în anul curent faţă de anul precedent şi identificarea cauzelor 

plusurilor şi minusurilor constatate; 

o Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume 
alocate de la bugetul de stat 8.858,70 mii lei 

Prin realizarea veniturilor din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica, 
se finanteaza desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate; 
asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în condiţiile legii; 
cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor necesare cabinetelor TBC, cheltuieli prevăzute de 
lege pentru UPU/CPU; drepturile salariale ale rezidenţilor pe toată perioada anilor de studiu 
I – VII. 

In BVC 2019 au fost inregistrate pe baza contractelor incheiate Donatii si 
sponsorizari in suma de 131,01 mii lei. 

o Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau 
integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****) 
– 1978,10 mii lei 

o Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate  
pentru acoperirea creșterilor salariale – 22.440 mii lei, prin care se asigură transferuri din 
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentand influenţele 
financiare determinate de creşterile salariale prevăzute la art 38  lit. a) - c) din Legea 
153/2017. 

o Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Sume primite în contul 
plăţilor efectuate în anul curent – 4.945,24 mii lei 

La estimarea veniturilor ce urmeaza a se realiza in urma contractelor incheiate cu 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru cele 2 proiecte „Asigurarea 
accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Vaslui, 
Bacau si Neamt” si „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Vaslui, Bacau si Neamt 
la servicii medicale de urgenta” in parteneriat cu Ministerul Sanatatii, cat si pentru proiectul 
“Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti” in parteneriat cu UAT 



 

Moinesti, s-a luat in calcul acordarea finantarii nerambursabile de catre AM, pe durata 
stabilita si in conformitate cu obligatiile asumate. 

Se inregistreaza varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii 
de dezvoltare a bugetului local -441,30 mii lei si varsaminte din sectiunea de functionare in 
suma de 441,30 mii lei. 

 
Suma din excedentul inregistrat in anul 2018 in valoare de 18.242,54 mii lei asigura 

sursa de finantare in anul 2019 pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar fata de 
veniturile estimate.  

Managerul Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti aproba prin decizia 

nr.5/03.01.2019 utilizarea excedentului din anii precedenti pentru acoperirea definitiva a 

deficitului bugetar din anul 2018 in suma de 5.000.000 lei. 

In lista obiectivelor de investitii - proiecte finantate din fonduri externe 

nerambursabile pentru POR 2014-2020, au fost detaliate cele 3 proiecte:  

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE PROIECT Contract 

finantare 

1. Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu 

pentru populatia judetelor Vaslui, Bacau si Neamt  

Cod SMIS 2014+: 125390 

7.897.305,64 

2.  Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Vaslui, Bacau si 

Neamt la servicii medicale de urgenta  

Cod SMIS 2014+: 125389 

4.988.976,69 

3. Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti 

Cod SMIS 2014+: 125143 

8.537.210,39 

 
TOTAL 

21.423.492,72 

 

In lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu finantare din surse proprii, 
sponsorizari, fond de dezvoltare, fond unic de sanatate repartizate pe achizitii si dotari au 
fost cuprinse Dotari independente si Cheltuieli de proiectare. 



 

 Pentru estimarea totala a cheltuielilor s-au efectuat calcule in vederea stabilirii 
cheltuielilor de personal tinand cont de legislatia in vigoare (Legea nr. 153/2017, OUG nr.  
90/2017, OUG nr. 8/2009, HGR nr. 215/2019, HGR nr. 935/2019) si normativul de personal 
(OMS 1224/2010), cu incadrarea in numarul de posturi aprobat si a cheltuielilor pentru 
bunuri si servicii, potrivit Programului anual de achizitii publice aprobat de manager si avizat 
de consiliul de administratie. 

 In domeniul managementului resurselor umane, la stabilirea numarului de posturi s-a 
avut in vedere normativul de personal (OMS 1224/2010). 

Fundamentarea cheltuielilor s-a efectuat de comitetul director împreună cu şefii de 

secţii şi compartimente, urmărindu-se în principal: 

    a) utilizarea resurselor materiale şi băneşti pentru cheltuieli oportune şi strict necesare; 

    b) reducerea cheltuielilor materiale, de funcţionare şi administrare prin stabilirea de 

norme proprii de consum; 

    c) aprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente pentru asigurarea tratamentului 

adecvat, în limita cerinţelor actelor medicale, evitându-se formarea de stocuri; 

    d) stabilirea la nivelul spitalului de proceduri pentru actele medicale furnizate la nivelul 

secţiilor, stabilirea listelor proprii de medicamente, materiale sanitare şi reactivi, aprobate de 

comitetul director; 

    e) stabilirea necesarului de lucrări de întreţinere pe bază de studii şi documentaţii tehnice 

în cadrul unor strategii de îmbunătăţire a calităţii actului medical; 

    f) evaluarea produselor din gestiuni şi eliberarea acestora în funcţie de cerinţele actelor 

medicale şi de respectarea scopului pentru care au fost achiziţionate; 

    g) întărirea controlului intern asupra consumurilor pe secţii şi compartimente; 

    h) realizarea neconformitatilor din Programul cadru de conformare nr. 22860/28.10.2019, 

avizat de Directia de Sanatate Publica a Judetului Bacau, asumat de SMU Moinesti si UAT 

Moinesti, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare. 

   La fundamentarea cheltuielilor s-au avut în vedere următoarele: 

    a) indicatorii fizici cu ajutorul cărora se poate aprecia efortul financiar (număr de salariaţi, 

număr de cazuri externate, număr de paturi, număr de zile de spitalizare etc.); 

    b) evoluţia cheltuielilor pe ultimii 3 ani, pentru a constata tendinţa de creştere sau de 

reducere a cheltuielilor; 



 

    c) evaluarea cheltuielilor pe fiecare secţie sau compartiment şi a responsabilităţilor 

stabilite conducătorilor acestor structuri; 

    d) normele şi reglementările privind efectuarea cheltuielilor (alocaţii de hrană, salarii etc.); 

     Cheltuielile aferente drepturilor de personal reprezintă 56,97%, respectiv 57.899,78 

mii lei din sumele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli. 

 Cheltuielile pentru bunuri si servicii sunt in suma de 32.205,06 mii lei, respectiv 

31,69% din sumele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli. 

Cheltuielile pentru Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

sunt in suma de 10.672,30 mii lei, respectiv 6,95% din sumele aprobate in bugetul de 

venituri si cheltuieli. 

Cheltuielile de capital sunt in suma de 4.465,73,09 mii lei, respectiv 4,40% din 

sumele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli. 

 Nu exista inregistrarea unor obligaţii restante către furnizori la data întocmirii 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019. 

Executarea bugetului de venituri şi cheltuieli se face printr-o bună gestiune 

economico-financiară, realizarea serviciilor medicale contractate, precum şi a celorlalte 

prestaţii şi activităţi ale spitalului, în condiţii de echilibru financiar între venituri şi cheltuieli. 

In ceea ce priveste managementul volumului de activitate acesta s-a facut cu 

încadrarea în sumele alocate spitalului, conform repartizării transmise de ordonatorul de 

credite, s-a urmărit utilizarea raţionala a tuturor resurselor financiare ale spitalului,  

indiferent de sursa de finanţare. 

Situaţiile financiare ale Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti au fost întocmite 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 printre 

care enumerăm:  

 - Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;  
 - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 556/2006 pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 



 

instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 1917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - Ordinul ministrului finanţelor publice nr 556/08.04.2014 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 
trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în 
anul 2014  

 - ORDIN   Nr. 2021 din 17 decembrie 2013, pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005*) 

 - alte reglementări legale specifice activităţii desfăsurate.  

Sunt respectate conceptele de bază ale contabilităţii, şi îndeosebi: contabilitatea de 
angajamente, principiul continuităţii activităţii, dar şi celelalte principii, care guvernează 
funcţionarea contabilităţii. 

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1917/2005, pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare, conducerea  Spitalului Municipal de 

Urgenta Moinesti a procedat la elaborarea politicilor contabile –un set de proceduri pentru 

toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la 

întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu respectarea principiilor de bază ale 

contabilităţii de angajamente. 

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de 

evaluare, măsurare, şi constatare) alese dintr-un  cadru general acceptate de legislaţia în 

vigoare, care să fie utilizate permanent şi care să ofere o imagine fidela a instituţiei publice, 

a poziţiei sale financiare, a performanţelor sale şi a evoluţiei poziţiei sale financiare. 

In acest context, conducerea Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti consideră că 

aceste aspecte trebuie să se respecte şi în modul de lucru  al instituţiei respectând anumite 

reguli şi practici specifice  activităţii sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele 

tranzacţiilor desfăşurate. 

Astfel, s-au stabilit următoarele: 

1.Toate operaţiile economice şi financiare se înregistrează în contabilitate pe baza 

documentelor justificative (prevăzute de lege pentru diferite operaţiuni), documente ce 

angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor 

care le-au înregistrat in contabilitate. 



 

2. Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea 

operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută, potrivit 

reglementărilor elaborate în acest sens. 

3.Forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare este in 

partida dubla iar principalele registre şi formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, 

Registru-inventar, Cartea Mare, Balanţa de verificare. 

4.Situaţiile financiare anuale şi trimestriale utilizate sunt: bilanţul, contul de rezultat 

patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor, contul 

de execuţie bugetar şi alte anexe la situaţiile financiare. 

5.Inventarierea patrimoniului instituţiei s-a realizat in baza deciziei nr. 333/2019, 

înaintea situaţiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv, cu ocazia 

inventarierii, sa facut la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar. 

Concluziile sunt prezentate in Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii. 

6.Evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se 

face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabileşte: 

-la cost de achiziţie-pentru bunuri procurate cu titlu oneros; 

-la valoarea justă-pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit. 

7.Activele fixe corporale şi necorporale se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare. 

Amortizarea se calculează folosind  metoda amortizării liniare. Valorificarea şi scoaterea din 

funcţiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Unitatii Administrativ Teritoriale 

Moinesti. 

8.Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie. Stocurile cuprind 

materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfăşurarea 

activităţii curente a instituţiei (furnituri de birou, materiale cu caracter funcţional, alte bunuri 

pentru întreţinere şi funcţionar), precum şi cele de întreţinere şi curăţenie, iar la sfârşit se 

întocmesc bonuri de consum şi se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole şi 

articole bugetare.S-a respectat modul de completare a stocurilor in momentul atingerii 

nivelului minim acceptat. 

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, 

cu excepţia materialelor de natura obiectelor  de inventar al căror cost se recunoaşte în 

momentul scoaterii din folosinţă. 



 

9.Creanţele instituţiei se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.  

Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la 

cursul zilei, comunicat de BNR, iar operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se 

înregistrează la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar. 

10.Datoriile instituţiei publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. 

In activitatea instituţiei există  

- datorii pe termen scurt (sub un an), 

- datorii pe termen lung (peste un an). 

11.Capitalurile instituţiei cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, 

rezervele din reevaluare. 

Rezultatul patrimonial se stabileşte lunar prin închiderea conturilor de venituri- 

finanţări şi a conturilor de cheltuieli. La începutul exerciţiului, soldul contului de rezultat 

patrimonial de la sfârşitul anului se transferă asupra rezultatului reportat. 

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exerciţiilor financiare anterioare. 

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor şi 

procedurilor de evaluare şi conform reglementărilor legale.  

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sunt cerute de lege sau au ca 

rezultat informaţii mai relevante referitoare la instituţie. Această modificare va fi menţionată 

în notele explicative care însoţesc situaţiile financiare.  

În situaţiile financiare prezente sunt incluse rezultatele financiare ale spitalului. 

Situaţiile financiare ale perioadei sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a 

conturilor sintetice.  

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

81.489.439 lei   din care: 

 

1. venituri din actele aditionale la contractul incheiat cu  Casa de Asigurari de Sanatate 
Bacau in suma de 44.822.909(grad de realizare fata de bugetul aprobat 100.56%) lei 
pentru: 
- serviciile medicale prin spitalizare continua (DRG, cronici),  
spitalizare de zi                   37.838.626 lei 



 

- investigatii paraclinice (laborator,radiologie si anatomie patologica)  1.056.261 lei 
- recuperare medicala –                                                       249.731 lei 
- ambulatoriu de specialitate –                                           5.353.903 lei 
- programe de sanatate -                                           320.845 lei 
- hemoglobina glicozilata                                3.543 lei 

 

2. venituri din contractele incheiate cu DSP Bacau  de la Bugetul de Stat 
 - (grad de realizare fata de bugetul aprobat (99,10%)                                   8.778.819 lei  
3. venituri din prestari servicii (la cerere) – (108.34%)                                     478.067  lei 
4. venituri din inchirieri spatii (111%)                 31.101 lei 
5. venituri din sponsorizari                                      131.007  lei 
6. subventii pentru acoperirea cresterilor salariale (99,94%)       22.426.527  lei 
7. subventii de la bugetul de stat (69,64%)           1.377.431  lei  

8. sume primite in contul platilor in anul curent FEDR  (69,64%)        3.443.578  lei  

    

Contul de executie al bugetului spitalului – plati- se prezinta astfel: 

- Cheltuieli de personal                                    56.579.940  lei 

- Cheltuieli de bunuri si servicii                                    23.318.294 lei 

- Sume din finantarea nationala(FEDR)                     1.478.299 lei 
 - Sume din finantarea externa nerambursabila(FEDR)              3.449.372 lei 

- Sume aferente persoanelor cu handicap                                    464.812 lei 

 - Cheltuieli de capital            167.855 lei 

 - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent      -            473.501 lei 

 

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

-Cheltuieli de personal                                    56.768.483  lei 

-Cheltuieli de bunuri si servicii                                    22.036.332 lei 

-Sume din finantarea nationala(FEDR)                         27.444 lei 
 -Sume din finantarea externa nerambursabila(FEDR)          61.142 lei  

- Sume aferente persoanelor cu handicap                                    464.812 lei 

-Cheltuieli de capital           936.531 lei 

 -Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                -17.994 lei 

 

Din Fondul Unic de Sanatate s-au platit 79.795  lei  urmatoarele: 



 

-Generator curent electric                       24.799 lei 

-Rezervor stocare apa                                                                                   6.735 lei 

-Echipament aer conditionat          10.933 lei 

-Monitor LCD              2.654 lei 

-Sistem Packs            18.200 lei 

-Server Rackabil            13.499 lei 

-Hidrofor debit 4.5 mc/h pentru apa           2.975 lei 

 

Din Venituri Proprii s-a platit suma de  88.060 lei pentru urmatoarele obiective: 

- ,,Extindere bloc materno-infantil a Spitalului Municipal de Urgenta 
Moinesti”(studii de fezabilitate) - 4.760 lei.  

- ,,Sistem pneumatic transport tuburi”(expertiza tehnica si taxe 0.1/100 si 0.5/100 
din valoare) - 10 115 lei 

- ,,Reabilitare bloc operator aseptic SMU Moinesti (elaborarea documentatiei de 
avizare a lucrarilor de interventie)  - 69.615 lei 

- ,, Sistem de transport Pneumatic tuburi” (servicii de dirigentie santier pentru 
lucrari de instalatii„ -|3.570 lei 

                           

Analiza bilanţului unităţii reflecta urmatoarea situatie: 

- Rezultatul patrimonial 121 al exerciţiului prezintă un excedent  în valoare de  

1.695.359 lei. 

- soldul contului 208 reprezentand programe informatice este de 22.064 lei. 

- soldul contului 21 este de 25.464.544  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 207.560 lei. 

         - soldul contului 280 – amortizarea privind activele fixe necorporale este de 12.893 lei. 

         - soldul contului 281 - amortizarea privind activele fixe corporale si necorporale este 

de 14.548.359 lei. 

Situatia stocurilor la 31.12.2019 este de  9.296.887 lei cuprinde: 

- Furnituri de birou, mat de curatenie, div mat de intretinere                           306.405  lei 
- Medicamente, mat sanitare                                                                         3.438.373 lei 



 

- Combustibili si piese de schimb                                                     32.572 lei 
- Alimente                                                                                                            81.328 lei 
- Dezinfectanti                                                                                                   179.275 lei 
- Obiecte de inventar                                                                                     5.258.934 lei 

 Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie.  

Costurile stocurilor de materii şi materiale se recunosc în momentul consumului 

acestora.  

Costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaşte în momentul 

scoaterii din folosinţă.  

Situatia datoriilor cu termen de exigibilitate sub un an este de 7.613.345 lei si 

cuprinde: 

- datorii comerciale                                                                2.176.180  lei 
- datorii catre bugetele de stat                                              2.011.947  lei 
- datorii catre salariati si contributii aferente                    2.732.617  lei 
- provizioane                                692.601lei,  

potrivit notei de servici nr. 32170/05.12.2017, reprezentand c/valoare 
despagubiri echivalente cu drepturile salariale pe care le-ar fi incasat 
reclamanta. 

- soldul contului 550010102F reprezentând sume din sponsorizari din anii precedenti 

este de 310.112 lei. 

- soldul contului 550010202F reprezentând garanţii materiale aferente gestionarilor 

este de   2.031 lei. 

- soldul contului 552 este de 159.691 lei. 

- soldul contului 411 este de  64.661 lei, reprezentand sume neincasate din servicii 

medicale, contracte de inchiriere, sterilizare si incinerare. 

- soldul contului 401 este    1.744.421 lei  

- soldul contului 404 este       272.067 lei  

- soldul contului 4610101 debitori sub 1 an este   18.110 lei 

- soldul contului 4610109 debitori sub 1 an(c.m.de recup.) 199.941 lei 

- soldul contului 462010902F.1 creditori sub 1 an (garantii de buna executie) este  

159.691 lei 

- soldul contului 409 furnizori debitori este  5.090 lei. 

 

S-au inregistrat cresteri ale veniturilor incasate fata de anul precedent in procent 

total de 13,13%, deasemenea s-au inregistrat cresteri ale cheltuielilor fata de anul 

precedent asa cum sunt mentionate in tabelul de mai jos, in procent total de 13,71%. 



 

 

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 

31.12.2019 

Nr. 

Crt. 
                     DENUMIREA INDICATORULUI                                                  

An 

precedent 

2018 

An curent 

2019 

procent 

crestere/ 

descrestere 

% 

A B 1 2 3 

1 Venituri din activităţi economice                                              

Venituri proprii, CJAS, DSP 

51.534.441 53.924.557 4.64 

2 Finantări, subvenţii, transferuri                                                                                                                                                                           

Subventii cresteri salariale, donatii 

20.913.903 28.017.029 33.97 

3 Alte venituri operaţionale                                                            

Venituri chirii 

11.023 30.401 175.80 

  TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE                          72.459.367 81.971.987 13.13 

II. CHELTUIELI  OPERAŢIONALE       

1. Salariile şi contribuţiile sociale aferente 

angajaţilor  

50.820.123 56.804.578 13.38 

2. Subventii şi transferuri                                                        

Burse rezidenti 

59395 0 -100.00 

3. Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii 

executate de terţi  Combustibil, piese schimb, 

hrana, mat. consumabile, medicamente, 

materiale sanitare, ob. inventar, energie si apa, 

intretinere si reparatii, chirii, deplasari, 

comisioane, reclama si publicitate, transport, 

curierat, comisioane bancare, consultanta, 

pregatire profesionala. 

17.958.045 22.034.380 22.70 

4. Cheltuieli de capital, amortizări şi 

provizioane    

Amortizare mijloace fixe 

1.345.164 971.807 -27.76 

5. Alte cheltuieli operaţionale                                                   

Pers. Handicap neincadrate 

417.616 465.950 11.58 

  TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE       70.600.343 80.276.715 13.71 



 

XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL 

EXERCIŢIULUI (NET) 

    

 

   - EXCEDENT  1.859.024 1.695.272 -8.81 

   - DEFICIT  0 0  

 

Cresterea cheltuielilor de personal a fost reprezentata de acordarea cresterilor 

salariale prevazute la art.38 alin. (4) din Legea nr.153/2017, pentru personalul auxiliar 

sanitar, personalul TESA, muncitori, alt peronal sanitar superior (210 persoane), acordarea 

voucherelor de vacanta conform prevederilor OUG nr.8/2009, HGR nr.215/2019, Legea 

nr.153/2017 (534 persoane), acordarea sporului de vechime conform Legii nr.153/2017, 

promovarea personalului in functie si grade profesionale, acordarea salariului minim pe 

economie conform HGR nr.937/2018, majorarea indemnizatiei de hrana conform Legii 

153/2017. 

In 2019 fata de anul precedent s-a inregistrat o crestere a cheltuielilor pentru 

consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi  astfel: consumul de medicamente cu 

12,54% (in 2018 cheltuieli pentru un pat-9299,29 lei, cheltuieli pentru un bolnav – 262,01 lei, 

cheltuieli pentru o zi de spitalizare 38,25 lei, in 2019 cheltuieli pentru un pat – 10.686,28 lei, 

cheltuieli pentru un bolnav – 301 lei, cheltuieli pentru o zi de spitalizare 43.94 lei), materiale 

sanitare cu 14,86%, reactivi cu 29,95%, dezinfectanti cu 20,50%, energie si apa cu 

21,28%, intretinerea si reparatiile cu 331,6% (pentru realizarea obiectivelor din programul 

de conformare), cheltuieli cu materiale cu caracter functional, prestari servicii, service 

si intretinere echipamente cu 24,96%. 

   

Conducerea SMU Moinesti a facut numeroase demersuri in vederea identificarii 
fondurilor si cresterea veniturilor pentru rezolvarea problemelor de strategie, organizare si 
functionare ale spitalului, din care  mentionam: 

- prin contractele incheiate cu Casa de asigurari de sanatate s-au asigurat sumele la 
valoarea maxima pe care o prevede structura organizatorica a spitalului si Normele 
metodologice de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condiţiile 

acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 (pondere 
de 82,53% din total venituri); 

 
- prin contractele incheiate cu DSP s-au asigurat sumele pentru drepturile salariale ale 

personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse 



 

în structura organizatorică aprobată în condiţiile legii TBC, asigurarea cheltuielilor de 
natura bunurilor şi serviciilor necesare cabinetelor TBC, cuprinse în structura 
organizatorică a spitalului, aprobate în condiţiile legii; asigurarea cheltuielilor 
asigurarea cheltuielilor prevăzute la art. 100 alin. (7) şi, după caz, alin. (8) pentru 
UPU şi CPU, cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de urgenţă aprobate în 
condiţiile legii, asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenţi în toată perioada 
rezidenţiatului, anii I – VII (pondere de 10,78% din total venituri); 

 
- prin participarea la proiecte finantate din Fonduri Europene, respectiv „Asigurarea 

accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia 
judetelor Vaslui, Bacau si Neamt” finantare de 2.439.686,48 lei si „Imbunatatirea 
accesului populatiei din judetele Vaslui, Bacau si Neamt la servicii medicale de 
urgenta” finantare in suma de 2.479.710,10 lei (pondere de 6,04% din total 
venituri); 

- prin contractul de donatie incheiat cu SANTE INTERNATIONAL s-a realizat proiectul 
de “Sistem transport pneumatic” in suma de 100.000 euro. Astfel, se simplifică și se 

optimizează procedurile, se economistește timp și bani, iar personalul implicat până 

acum poate acorda mai multă atenție pacienților; 

- prin adresa nr. 31310/06.12.2018 si adresa nr 17690/21.08.2019 s-au formulat 
propuneri de obiective catre UAT Moinesti pentru a fi finantate din bugetul local, fapt 
care nu s-a soldat cu nici un raspuns; 

- prin adresele nr.19199/10.09.2019 si nr. 23634/08.11.2019 s-a solicitat la Ministerul 
Sanatatii, ca urmare a adresei nr. 6554/08.04.2019, finantarea propunerilor noastre 
in suma de 5.083.066 lei privind cheltuielile de investitii pentru anul 2019, cu 
mentiunea ca in data de 10.09.2019 s-au incheiat acordurile cadru pentru 
echipamentele cuprinse in licitatia CN1003875/08.09.2018; 

- prin contractul de colaborare cu UAT Darmanesti s-a aprobat participarea si 
finantarea SMU MOINESTI in proiectul “Salvand vieti invingand cancerul”in suma de 
50.000 lei; 

- prin contractul de sponsorizare incheiat cu DEDEMAN s-a obtinut suma de 130.000 
lei pentru a îndeplini una din cerințele Autorității Naționale de Management al 
Calității în Sănătate, reprezentând mână curentă perete - 900 m.l., ansamblu colțar - 
60 buc, capace – 100 buc, flanșe exterioare – 50 buc, prelungitor de țeavă – 600 
buc, dibluri/șuruburi – 3600 buc, legătură stâlp-perete – 100 buc, în vederea dotării 
coridoarelor spitalului, fapt ce va face posibil ducerea la îndeplinire a indicatorului 
01.08.02.01.17, din Listele de verificare A.N.M.C.S.  

Lipsa finantarii de la bugetul local duce la cresterea ponderii cheltuielilor, care nu 

mai pot fi suportate in continuare de spital si implicit la crearea unui dezechilibru 

financiar, care va culmina cu imposibilitatea indeplinirii obligatiilor de plata catre furnizorii de 

medicamente, materiale sanitare, bunuri si servicii achizitionate. 



 

In considerarea necesitatii de necontestat a serviciilor medicale acordate 

asiguratilor in conditii optime de desfasurare a activitatii si a faptului ca in BVC-ul pe anii 

2016-2019  nu a fost cuprinsa finantare de la bugetul local, s-a facut apel la sprijinul 

Consiliului Local Moinesti prin adresele nr. 31310/06.12.2018 si nr 17690/21.08.2019 pentru 

acoperirea unora dintre cheltuielile prezentate. 

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.  

Urmare a evaluării economico-financiare Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti nu 
inregistreaza arierate. 

 

2. ANALIZA SWOT – SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 

                          PUNCTE TARI 

 Cea mai   importantă instituţie în 

asigurarea asistenţei medicale pentru 

locuitorii municipiului şi ai comunelor 

arondate(50 Km), 150000 locuitori 

 Clădiri şi spaţii cu dotare tehnico-

edilitară bună  

 Dotare cu aparatură şi dispozitive 

medicale noi pe unele specialitati 

  Atuuri de imagine : reputaţie de Centru 

Medical de Excelenta, care conduce la 

un aflux de pacienţi din judeţele limitrofe 

 Acreditare ANMCS si ISO 

 Personal competent 

 Structură diversificată 

 Condiţii hoteliere bune 

                     PUNCTE SLABE  

 Lipsa spatii si dotare investigatii de 

inalta perfomanta (angiograf) 

 Număr insuficient de personal in 

anumite specialitati (medici 

specialitati deficitare – chirurgie 

plastica, medicina interna, 

neurochirurgie, dermatovenerologie, 

diabet zaharat, nefrologie, chirurgie 

vasculara, neurologie, 

epidemiologie, neonatologie, 

oncologie, BFT, radiologie, anatomie 

patologica, genetica medicala, 

medicina muncii; alt personal 

superior - farmacie si psihologie) 

  plan de conformare 

 Inexistenţa pârghiilor de 

responsabilizare, limitarea 

modalitǎţilor de recompensare / 

loializare a personalului, 



 

 Strategii bine fundamentate 

 Cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii in 

semn de apreciere pentru importanta 

activitate de asistenta medicala, precum 

si pentru rezultatele obtinute in 

perfectionarea actului medical, 

Presedintele Romaniei – Dl. Klaus 

Werner Iohanis a conferit Spitalului 

Municipal de Urgenta Moinesti Ordinul 

“Meritul Sanitar”in grad de “Comandor”. 

imposibilitatea corelǎrii performanţei 

cu veniturile, mecanisme insuficiente 

de motivare  

 

 

OPORTUNITATI 

 Sprijinul autorităţilor locale (Consiliul 

Local Moineşti, Consiliul Judeţean 

Bacău) 

 Accesare Fonduri Europene 

 Schimburi de experienţă cu spitale din 

UE  

 Parteneriate cu Universitati, ONG-uri şi 

spitale înfrăţite 

 Introducerea asigurărilor private de 

sănătate 

 Perspectiva contractelor cu casele 

private de  

asigurări de sănătate 

 Posibilitatea interacţiunii cu operatori 

privaţi, prin externalizare sau asociere 

 Posibilităţi de atragere de sponsori. 

AMENINTARI 

 Concurenţă puternică datorată 

apropierii de Bacău, unde 

funcţionează Spitalul Judeţean şi 

unităţi private de asistenţă medicală  

 Emigrarea tinerilor specialişti şi a 

cadrelor medii 

 Incapacitatea autorităţilor locale de a 

atrage fonduri pentru asigurarea 

cofinanţării proiectelor mari de 

infrastructură 

  Nedecontarea serviciilor medicale 

prestate pacientilor 

 modificari demografice nefavorabile 

 Schimbari ale nevoilor si asteptarilor 

pacientilor  

 Riscul neîndeplinirii standardelor 

propuse 

 Mentalitatea  

 
 



 

Prin Strategia de Modernizare au fost identificate priorităţile Spitalului Moinesti, 
programarea lor fiind realizată prin Planul de Dezvoltare a carei implementare este 
verificata prin Rapoartele de monitorizare.  

Presiunea externa dar si aceea interna a obligat Spitalul Moinesti sa-si gandeasca 
viitorul (viziunea) nu numai la nivel de supravietuire, ci sa adopte masuri pentru schimbări 
structurale, de eficienţă, schimbări în volumul serviciilor şi calitatea acestora, în siguranţa 
îngrijirilor, în tehnologia folosită şi în gradul de satisfacere a aşteptărilor pacientului.  

Calitate, valoare, dedicare catre bolnavi, acestea sunt directiile spre care ne vom 
orienta, acestea sunt standardele dupa care fiecare dintre noi va fi judecat. 

MISIUNEA Spitalului Moinesti presupune exprimarea răspunsurilor la o serie de 
întrebări:  

 Cine suntem?  
 Ce facem? 

 Cu ce ne deosebim de alţii? 

 Încotro ne îndreptăm?  

 Direcţiile de urmat pentru  formularea celor mai bune strategii în cadrul procesului  
managerial al SPITALULUI MOINESTI sunt:  

  adaptarea la mediu pentru a răspunde prompt la nevoile si asteptarile 
pacientilor; 

 alocarea resurselor, astfel încât să se poată răspunde cerinţelor de 
performanţă prin excelenţă operaţională; 

 angajarea pe termen lung pentru a putea  face faţă procesului de schimbare 
continuă. 

 Am incercat armonizarea si omogenizarea acestor elemente (management, 
obiective strategice, echipa, resurse), avand ca scop final functionarea in bune conditii a 
spitalului. 

S-au definit clar evenimentele, incepand cu structura de organizare a spitalului, 
relatiile care se stabilesc in cadrul acestei structuri, sistemul informational si modul de 
delegare a autoritatii. 

Politicile de dezvoltare, elaborate de conducerea spitalului au avut ca obiective 
majore urmatoarele: 

- Integrarea serviciilor medicale de urgenta in N-V judetului Bacau 
- Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti îşi propune ca serviciile medicale 

asigurate sa devina calitativ superioare, astfel incat  sa fie preferate in fata altora 
atat in sistemul sanitar cat si in comunitatea stiintifica locală, regională, naţională 
şi internaţională; 

- Implicarea extinsă a spitalului nostru în proiecte de dezvoltare (stiintifice, sociale) 
la nivel regional şi naţional prin activităţi susţinute, de formare continuă ; 



 

- Integrarea europeana a SMU Moinesti 
- Cresterea eficientei, eficacitatii activitatii spitalului 
 

In decursul anului 2019, conducerea a analizat resursele posibile si cheltuielile 

necesare pentru realizarea principalilor indicatori de performanta ai managementului 

spitalului: volumul serviciilor medicale ce au fost furnizate, dezvoltarea si reorganizarea 

unor activitati medicale si alte resurse. 

 Din obiectivele strategice stabilite au facut parte creşterea eficienţei din punct de 

vedere tehnic a modului de funcţionare a serviciilor medicale oferite prin utilizarea adecvată 

a resurselor limitate existente la nivelul spitalului şi prin eliminarea risipei, urmărindu-se 

scăderea costurilor pentru serviciile furnizate. 

În acest context sunt prezentate obiectivele generale ale spitalului:  
  

 1. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului 

Acţiuni necesare:  

 Analiza circuitelor functionale 

 Analiza structurii pe sectii (clinice, paraclinice, administrative) 

 Evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate 

 Dezvoltarea platoului tehnic pentru interventii, diagnostice si terapeutice 

 Propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii spitalului 
  

 2. Imbunatatirea managementului resurselor umane 

Acţiuni necesare:  

 Evaluarea incadrarii cu personal pe categorii 

 Evaluarea relatiei dintre structura spitalului si incadrarea cu personal 

 Evaluarea relatiei dintre serviciile furnizate si incadrarea cu personal 

 Metode de crestere a performantei personalului 

 Stimularea satisfactiei profesionale a personalului medical 

 Angajarea personalului specializat calificat 
 

 3. Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate 

Acţiuni necesare:  

 Evaluarea calitatii serviciilor 

 Evaluarea calitatii datelor raportate 



 

 Evaluarea calitatii personalului 

 Evaluarea satisfactia pacientilor 
 

 4. Eficientizarea situatiei economico-financiare 

Acţiuni necesare:  

 Analiza veniturilor spitalului pe tipuri de servicii, 

 Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri de cheltuieli, etc) 

 Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate 

 Propuneri de imbunatatire a activitatii spitalului din surse publice si private 
 
Principalele acţiuni strategice şi operaţionale necesare la nivelul spitalului sunt 

prezentate in anexa nr. 1 si au fost realizate efectiv in proportie de 98,55%, una din 
activitati  a nu a fost realizata. 

Indicatorii de management privind asistenta medicala, care s-au realizat in cadrul 

unitatii, se prezinta conform anexei nr 2.  

Criteriile generale de management au fost analizate si  evaluate conform       anexei 

nr. 3. 

Prestarea unui act medical de calitate, intr-un mediu sigur si confortabil, astfel incat 

pacientii sa beneficieze de cele mai bune ingrijiri, reflecta scopul Spitalului Municipal de 

Urgenta Moinesti, analizat in  anexa nr 4. 

In sedinta Comitetului Director - 7674/10.04.2019 s-a analizat situatia actuala privind 

calitatea serviciilor si implementarea proceselor, conform anexei nr. 5. 

 

Activitatea s-a desfasurat fara disfunctionalitati sau erori, cu implicarea in realizarea 

obiectivelor generale stabilite. Conducerea a rezolvat problemele complexe şi importante 

implicând atat factori de interes interni, cat şi externi, a luat decizii rapide şi solide, la 

momentul oportun, sprijinite pe argumente adecvate, urmarind satisfacerea celor mai inalte 

standarde de calitate. 

 

 

 



 

In vederea imbunatatirii activitatii in scopul cresterii calitatii serviciilor 

medicale, cat si a realizarii obiectivelor propuse s-au luat urmatoarele masuri:  

 Promovarea calitãtii în toate domeniile si la toate nivelurile structurale si functionale 

ale spitalului 

 Mentinerea  certificarilor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005, 

implementarea si obtinerea altor standarde de calitate 

 Mentinerea avizelor si certificatelor de acreditare ale Spitalului si reacreditarea 

acestuia 

 Imbunatatirea mecanismelor de finantare a furnizorilor de servicii de sanatate 

utilizand metode care sa reflecte munca depusa si sa stimuleze calitatea actului 

medical 

 Modificarea structurii serviciilor spitaliceşti, astfel încât să fie asigurate necesarul de 

servicii medicale de specialitate şi calitatea îngrijirilor corespunzătoare cerinţelor 

beneficiarilor acestora. 

Membrii comitetului director au propus unele masuri care privesc modificarile de 

structura ca urmare a analizei efectuate asupra activitatii desfasurate, a nevoilor de servicii 

medicale pentru populatia care se adreseaza unitatii, a spatiilor pe care le detinem si a 

incadrarii cu personal. 

 Au fost inaintate Ministerului Sanatatii urmatoarele solicitari privind infiintarea de 

cabinete si compartimente, cu incadrarea in  numarul de paturi aprobat: 

1. modificarea structurii Sectiei Medicina Interna  cu reducerea numarului de 

paturi  de la 73 la 68, prin redistribuirea a 2 paturi Compartimentului de 

Psihiatrie si a 3 paturi Compartimentului de Ortopedie-Traumatologie. 

Infiintarea in cadrul Sectiei Medicina Interna (68paturi)  a unui  Compartiment de 

Hematologie cu 2 paturi si modificarea numarului de paturi ale Comp. Diabet 

zaharat, nutritie si boli metabolice, aflat in structura acesteia, de la 6 paturi la 2,  

motivata de urmatoarele aspecte:    

- adresabilitatea  reflectata prin numarul de pacienti  care au beneficiat de 
asistenta medicala in cadrul sectiei de medicina interna , peste 590 cazuri de 
spitalizare continua in anul 2018 (anemia aplazică, anemiile hipocrome, 
anemiile hemolitice, anemiile megaloblastice, sindromul mieloproliferativ, 



 

leucemiile acute, boala Hodgkin, sindroame de deficit imun ereditare şi 
dobândite etc.); 

- ceea ce poate părea o anemie simplă, ajunge, într-un număr din ce în ce mai 
mare de cazuri, să se confirme ca fiind de fapt o boală gravă de sânge. 
Patologia în creştere, în bună parte şi datorita posibilităţilor limitate de 
diagnostic, impune înfiinţarea în cadrul spitalului a unui compartiment destinat 
diagnosticării şi tratării bolilor hematologice si a bolilor hematologice din 
spectrul oncologic. Şi terapia post-transplant s-ar putea rezolva pentru 
pacientii care se adreseaza unitatii noastre, dar şi cazurile care nu presupun 
supraveghere medicală continuă şi, prin urmare, internare continuă, pentru 
acestea fiind disponibilă varianta internării de zi.  

- funcţionarea compartimentului va fi sustinuta de o foarte bună colaborare 
între specialiştii spitalului, de la medicii de laborator, la medicii anatomo-
patologi şi continuând cu interniştii, oncologii si  în anumite situaţii, cu Terapia 
Intensivă . Se vor diagnostica în stadiile incipiente de boală  un numar  din ce 
în ce mai mare de pacienti, astfel încât recuperarea să fie sigură sau rata de 
supravieţuire să dea pacienţilor şansa să moară de bătrâneţe. Pentru acest 
obiectiv, susţinerea din partea medicilor de familie este cheia,  motiv pentru 
care reţeaua de medicină primară din municipiu si zonele limitofe va fi invitată 
să se implice activ în depistarea cazurilor în care există suspiciuni, îndrumând 
pacienţii către SMU Moinesti.  

- asistenta medicala de specialitate va fi asigurata prin organizarea activitatii in 
sistem integrat spital – ambulatoriu, de un medic specialist angajat in 
Cabinetul de Hematologie din Ambulatoriu Integrat. Personalul mediu si 
auxiliar sanitar va fi redistribuit din cadrul spitalului. 

- compartimentul va functiona in incinta spitalului, fiind amplasat la etajul II, in 
doua rezerve cu un pat pentru barbati si unul pentru femei. Spatiul 
corespunde prevederilor O.M.S. 914/2006, cu respectarea condiţiilor igienico-
sanitare si a circuitelor functionale; 

- conditiile de dotare superioare ale spitalului, linii de garda in specialitatile 
medicina de urgenta, medicina interna, chirurgie generala, A.T.I.,  acces 
permanent la platoul paraclinic/ CT/RMN, Ecografe Doppler color, laboratorul 
de analize medicale – acreditat RENAR este dotat cu 3 aparate automate de 
hematologie CELL DYN 3700, BC 3.000 + si MINIDRAY; 

 

 Pe noua structura propusa Sectia Medicina Interna urmeaza sa 

functioneze cu 68 de paturi, din care:  

 - comp. diabet zaharat, nutriţie   2 paturi 
 şi boli metabolice 
 - compartiment nefrologie    6 paturi 



 

 - comp.geriatrie si gerontologie   3 paturi 
 - comp.oncologie medicala   4 paturi 
 - comp. dermatovenerologie   4 paturi 
 - comp. alergologie si imunologie clinica  3 paturi 
 - comp. endocrinologie    4 paturi 
 - comp. reumatologie    4 paturi 
 - comp. hematologie    2 paturi 

 

2. modificarea structurii  Compartimentului de Psihiatrie, prin cresterea 

numarului de paturi de la 14 la 16. Cele 2 paturi vor fi redistribuite din cadrul 

Sectiei Medicina Interna, avand in vedere urmatoarele aspecte: 

- evolutia indicelui de utilizare a paturilor (in anul 2016 – 170,57, anul 2017 
– 243,64. si anul 2018- 314,86) si a duratei medii de spitalizare (6,14 
pentru anul 2016, 6,31 in anul 2017 si 6,54 realizat in 2018).  

- Activitatea în cadrul Compartimentului de Psihiatrie are ca obiectiv 
principal tratarea pacientilor cu afectiuni psihice acute si cronice 
reactualizate si garantarea posibilitătilor continuării tratamentelor sau 
investigatiilor în regim de spitalizare continuă printr-o abordare 
multidisciplinară. Activitatea compartimentului pune accentul pe abordarea 
globală a pacientului, cu o viziune unitară asupra stării de sănătate, 
dezvoltarea si integrarea activitătii psihiatrice cu celelalte specialităti ale 
altor sectii şi compartimente. 

- patologie: schizofrenii, tulburari afective, anxioase, nevrotice, disociative, 
somatoformare, tulburari de personalitate, demente, tulburari psihice 
datorate consumului excesiv de alcool,etc. 

- asigurarea asistentei medicale de specialitate se va face cu personalul 
existent: 3 medici specialisti/primari; 

- cele 2 paturi vor fi amplasate la etajul III intr-o rezerva cu 2 paturi, unde 
functioneaza in prezent Compartimentul de Psihiatrie, existand spatiul 
necesar pentru amenajarea acestora;  

- spitalul asigura asistenta medicala de specialitate unui numar de peste 
150.000 de locuitori din municipiu si zonele limitrofe precum si pacientilor 
din alte judete, care se adreseaza unitatii noastre. 

- compartimentul corespunde prevederilor O.M.S. 914/2006, cu respectarea 
condiţiilor igienico-sanitare şi a circuitelor funcţionale. 

  

 3.  Modificarea structurii Sectiei Chirurgie Generala prin reducerea numarului de 

paturi de la  75 la 73 de paturi, 2 paturi fiind distribuite Compartimentului de 

Ortopedie- Traumatologie. Infiintarea in cadrul Sectiei Chirurgie Generala a  



 

Compartimentului de  Chirurgie Vasculara cu 3 paturi, avand in vedere urmatoarele 

aspecte: 

- adresabilitatea  reflectata prin numarul de pacienti care s-au prezentat  in  
cadrul sectiei de chirurgie generala,  peste 1074 cazuri in anul 2018 (boala 
varicoasa si complicatii, patologie traumatica arteriala si venoasa, abord 
vascular pentru hemodializa, arteropatia diabetica, ischemii acute arteriale, 
embolia si tromboza arterelor, vene varicoase cu ulceratii, flebita si 
tromboflebita, tromboza venei porte, arterita, recidiva bolii varicoase, 
trombozele venoase acute cu trombi flotanţi, insuficienta venoasa cronica, 
etc); 

- Compartimentul de Chirurgie Vasculara va asigura practic intreaga paletă de 
patologii vasculare, în special cele arteriale, care sunt cele importante. In 
colaborare cu medicii de chirurgie generală, avand in vedere faptul că există 
un aflux semnificativ de bolnavi cu o patologie vasculara, vor putea fi 
efectuate primele intervenţii chirurgicale, în special pe sistemul arterial. De 
asemenea, vor putea fi efectuate intervenţii de revascularizare a membrelor 
inferioare, tot felul de ocluzii ale aortei, care este vasul principal al 
organismului, tot pentru a reda funcţionalitatea completa a membrele 
inferioare,  se vor realiza fistule artero-venoase pentru pacienţii dializaţi,etc. 
In prezent, pacientii sunt obligati sa se deplaseze in sectia de profil din Iasi 
(180 km). Includerea acestui compartiment in structura unitatii, continuă 
politica spitalului de a înfiinţa cât mai multe servicii şi specialităţi medicale în 
favoarea comunităţii locale; 

- asistenta medicala de specialitate va fi asigurata prin organizarea activitatii in 
sistem integrat spital – ambulatoriu, de un medic specialist  angajat in 
cabinetul de specialitate din Ambulatoriul Integrat,  si de personalul mediu si 
auxiliar sanitar incadrat pe Sectia Chirurgie Generala. 

- compartimentul va functiona in incinta spitalului, fiind amplasat la etajul V, 
intr-un salon cu 2 paturi pentru femei si o rezerva cu 1 pat pentru barbati. 
Spatiul corespunde prevederilor O.M.S. 914/2006, cu respectarea condiţiilor 
igienico-sanitare şi a circuitelor funcţionale; 

- conditiile de dotare superioare ale spitalului, linii de garda in specialitatile 
medicina de urgenta, medicina interna, chirurgie generala, A.T.I., acces 
permanent la platoul paraclinic/ CT/RMN, sală de operaţii cu dotare de 

specialitate și compartiment îngrijire postoperatorie. 
 

 Pe noua structura propusa Sectia Chirurgie Generala urmeaza sa functioneze cu 

73 de paturi, din care: 

 - comp. chirurgie laparoscopică             10  paturi 



 

 - comp. arsi               5  paturi 
 - comp. ORL              6  paturi 

   - comp. oftalmologie             6  paturi 
   - comp. neurochirurgie             3  paturi 
   - comp.urologie              6  paturi 
   - comp. chirurgie toracică                4  paturi 
   - comp. chirurgie orală şi maxilo-facială           4  paturi 

 - comp. chirurgie vasculara            3  paturi 
      

4. modificarea structurii  Compartimentului de Ortopedie-Traumatologie, prin 

cresterea numarului de paturi de la 15 la 20. Paturile vor fi redistribuite din 

cadrul Sectiei Chirurgie Generala-2 paturi si din Sectia Medicina Interna -3 

paturi, avand in vedere urmatoarele aspecte:    

- cresterea constanta a numarului de pacienti, evolutia  indicelui de utilizare 
a paturilor (in anul 2016 – 183,67, anul 2017 –271,00  si anul 2018- 
292,53) si a duratei medii de spitalizare ( 5,26 pentru anul 2016, 6,33 in  
anul 2017 si 6,48 realizat in 2018);  

- cresterea adresabilitatii pacientilor cu domiciliul in alte judete (in anul 2016 
– 6.23%, in anul 2017 –6.78% si in anul 2018-10.39%); cresterea gradului 
de complexitate a cazurilor exprimata de ICM ( in anul 2016 – 2,2618, 
anul 2017 –2,3602 si anul 2018- 2,4467); 

-  mentinerea unui grad de operabilitate crescut (in anul 2016 – 96.20%, in 
anul 2017 –96.42% si in anul 2018- 96.66%) ;  

- patologie:  tratamentul fracturilor deschise şi al complicaţiilor fracturilor, 
artroplastii (proteze) totale de sold si genunchi, tratamentul chirurgical al 
coxartrozei, gonartrozei, necrozei avasculare a capului femural (NACF), 
artroscopie genunchi, sold, ligamentoplastie artroscopica, tratamentul 
chirurgical al piciorului complex (halux valgus, deget II in ciocan, 
antepicior plat, etc.), traumatologie (fracturi, luxatii, entorse), etc. 

- derularea Programului Naţional de Endoprotezare; 
- dotarea cu aparatura medicala performanta adecvanta cerintelor 

(computer tomograf, RMN, aparat roentgen mobil, artroscop, etc). 
- asigurarea asistentei medicale de specialitate se va face cu personalul 

existent – 4 medici specialisti/primari. 
- cele 5 paturi vor fi amplasate la etajul V, intr-un salon cu  trei paturi pentru 

femei si o rezerva cu 2 paturi pentru barbati unde functioneaza in prezent 
compartimentul de ortopedie-traumatologie, existand spatiul necesar 
pentru amenajarea acestora; 



 

- spitalul asigura asistenta medicala de specialitate unui numar de peste 
150.000 de locuitori din municipiu si zonele limitrofe precum si pacientilor 
din alte judete, care se adreseaza unitatii noastre. 

 

5. completarea structurii organizatorice a Ambulatoriului Integrat prin 
infiintarea  urmatoarelor cabinete: 
 Cabinetul de Genetica Medicala 

 Cabinetul de  Medicina Muncii 
 
Infiintarea acestor cabinete este necesara avand in vedere urmatoarele aspecte: 

- adresabilitatea pentru specialitatea genetica medicala deriva din  indicatiile 
comune pentru consult genetic la pacienti aflati in perioada 
preconceptionala/prenatala (consilierea genetica premaritala si 
preconceptionala,mame cu varsta peste 35 de ani la momentul nasterii, 
consangvinitate in cuplu, teste de screening prenatal pozitive pentru o conditie 
genetica, istoric de cuplu cu pierderi recurente de sarcina, nou nascuti morti, 
antecedente de sarcini cu hidrops fetal, infertilitatea de cuplu, un membru al 
cuplului afectat de o boala genetica (boala neurologica, suferinta musculara de 
cauza necunoscuta, sindroame ataxice), istoric familial pozitiv de anomalii 
cromozomiale, malformatii diverse, hipoacuzie/surditate, retard mental, autism, 
expunerea la agenti teratogeni (infectii, medicamente, radiatii, expuneri 
profesionale la substante chimice)) sau perioada postnatala (neonatala/varsta 
pediatrica/perioada de adult) (screening metabolic neonatal cu rezultat 
anormal, retard de crestere intrauterina de cauza neexplicata , 
hipotonie/hipertonie congenitala, evaluarea unui individ cu intarziere de 
dezvoltare sau dizabilitate intelectuala, trasaturi faciale particulare/dismorfism 
facial, prezenta unei malformatii unice sau de malformatii multiple, afectiuni 
cardiovasculare, musculare, neurologice, hematologice, osoase (displazii 
scheletale), oftalmologice, ORL, pulmonare, renale,  imunologice, 
imunodeficiente congenitale, psihiatrice, endocrine , metabolice, ambiguitati 
sexuale, pacienti cu anomalii cromozomiale, istoric de cancer familial, istoric de 
moarte subita de cauza neexplicata la un membru din familie, indivizi aflati la risc 
pentru o boala genetica, indivizi cu intrebari despre aspectul genetic al unei boli, 
consangvinitatea in familie) si este reflectata în numarul de pacienti care au  
solicitat asistenta medicala in cursul anului 2018 si semestrul I al anului 2019; 

o consultatia genetica va  consta in evaluarea clinica a pacientului,stabilirea 
unui algoritm de diagnostic pentru o boala fara cauza identificata sau 
boala rara cu recomandari de teste genetice, interpretarea rezultatelor 
acestora,acordarea sfatului genetic cu informarea pacientului si a familiei 
sale despre patologie (manifestări, consecinţe, evoluţie probabilă, prognostic, 



 

posibilităţi de îngrijire şi prevenire a complicaţiilor), despre planul de tratament 
si stabilirea riscului de recurenta. Se abordează problema existenţei altor 
rude cu risc genetic crescut în familie şi se încurajează pacientul să le 
informeze asupra riscului. 

o Prin coroborarea activitatii medicilor  din  specialitatile genetica medicala, 
obstetrica ginecologie, pediatrie precum si celelalte specialitati, diagnosticul  
si terapia unor anomalii genetice se va putea face integral in cadrul Spitalului 
Municipal de Urgenta Moinesti; 

o Precizam ca la secretariatul spitalului a fost depusa o solicitare pentru 
angajare medic in specialitatea genetica  medicala care ar putea asigura 
asistenta medicala in cadrul cabinetului mai sus mentionat; 

- adresabilitatea in specialitatea medicina muncii, ramura medicala care se 
ocupa cu preventia, diagnosticarea si managementul bolilor profesionale, a 
accidentelor de munca, precum si cu asigurarea sanatatii in vederea cresterii 
productivitatii la locul de munca. este data de numarul mare de salariati ai 
Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti si salariatii altor institutii din zona, care 
necesita  examenul medical periodic; examenul medical la reluarea activitatii; 
promovarea sanatatii la locul de munca; consiliere pe probleme de sanatate si 
participarea la lucrarile in Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca, 
intocmirea dosarului medical si eliberarea avizului de aptitudine in munca, 
examenul medical la angajarea in munca si  examenul medical de adaptare in 
munca, impune infiintarea unui cabinet in specialitatea medicina muncii; 

o obiectivele  sanatatii ocupationale vor fi preventia incetarii lucrului din cauza 
imbolnavirii datorate conditiilor de lucru,protejarea personalului medical si 
auxiliar de factorii de risc de la locul de munca,plasarea si mentinerea 
angajatului intr-un mediu adaptat pentru capacitatile fizice si mentale ale 
fiecaruia, adaptarea muncii la om si adaptarea omului la meseria sa, 
preocuparea pentru capacitatea oricarui angajat de a efectua o anumita 
activitate, precum si efectele mediului de lucru asupra sanatatii angajatului.iar 
rolul sau principal ar fi sa informeze managerul asupra modalitatilor de 
obtinere si mentinere a unor conditii de lucru care sa nu afecteze sanatatea 
angajatilor, bolile profesionale si starea de sanatate precara fiind o cauza 
importanta de mortalitate si morbiditate.  

o atributiile medicului de Medicina Muncii vor fi sa identifice factorii de risc din 
cadrul fiecarui loc de munca, sa evalueze particularitatile acestuia si sa 
informeze asupra modalitatilor de control ale acestor factori de risc, 
recunoasterea, tratarea si controlul bolile profesionale ce pot apare. 

o in prezent controlul medical periodic  pentru salariatii Spitalului Municipal de 
Urgenta Moinesti (explorari functionale - audiograme, probe functionale 
ventilatorii, EKG, glicemie, investigatii de specialitate – examen neurologic, 



 

ORL, oftalmologic, etc.) este efectuat de catre o firma specializata in 
medicina muncii prin contract de servicii; 

o la secretariatul spitalului a fost depusa o solicitare pentru angajare medic in 
specialitatea medicina muncii care ar putea asigura asistenta medicala in 
cadrul cabinetului mai sus mentionat; 

 conditiile de dotare superioare ale spitalului, linii de garda in specialitatile medicina 
de urgenta, medicina interna,  obstetrica - ginecologie, chirurgie generala, A.T.I., 
pediatrie,  acces permanent la platoul paraclinic/ CT, Ecografe Doppler color,  
laboratorul de analize medicale – acreditat RENAR este dotat cu 3 aparate automate 
de hematologie CELL DYN 3700, BC 3.000 + si MINIDRAY;contract de servicii 
pentru testare genetica; 

 asigurarea asistentei medicale de specialitate se va face cu personal conform 
reglementarilor legislative in vigoare; 

 cele 2 cabinete  vor fi amenajate la parterul cladirii unde functioneaza in prezent  
Ambulatoriul Integrat; 

 spitalul asigura asistenta medicala de specialitate unui numar de peste 180.000 de 
locuitori din municipiu si zonele limitrofe precum si pacientilor din alte judete, care se 
adreseaza unitatii noastre; 

 modernizarea Ambulatoriului Integrat  s-a finalizat la 30 mai 2010, cu finantare din 
fonduri structurale POR 2007-2013, conform prevederilor O.M.S. 914/2006, cu 
respectarea condiţiilor igienico-sanitare şi a circuitelor funcţionale. 

    Prin completarea structurii organizatorice spitalul poate asigura primirea, 

investigarea, stabilirea unui diagnostic şi tratamentul definitiv a unor categorii de cazuri 

critice.  

Reorganizarea structurii spitalului contribuie la completarea serviciilor medicale 

oferite populatiei, la imbunatatirea continua a calitatii serviciilor medicale, ce reprezinta o 

prioritate absoluta pentru conducerea spitalului, cresterea accesului populatiei la aceste 

servicii, satisfacerea nevoilor si asteptarilor pacientilor. 

 Realizarea planului de dezvoltare a spitalului prin urmatoarele proiecte: 

1. Titlul proiectului: EXTINDERE SPATII SPITALIZARE - SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI 
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
DOCUMENTATIE INTOCMITA SI SUPORTATA DE SMU – 119.500 lei 
Buget: 4.392.339 lei 
Perioada: 2017-2020 
Stadiu proiect: licitatie CNI 
 



 

S-a realizat studiul de fezabilitate – revizie noiembrie 2018 din fondurile proprii 
pentru implementarea proiectului „Ëxtinderë spatii spitalizare – Spitalul Municipal de 
Urgenta Moinesti”, care 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 existenta desfasurata este deficitara. Acest 
proiect priveste organizarea structurii de paturi de spitalizare de zi în conformitate cu 
prevederile OMS nr 1096/2016, a 4 cabinete in ambulatoriu de specialitate si a 9 
saloane si 2 rezerve pentru spatii de spitalizare continua. 
 
2. FINANTATOR: SMU Moinesti, (Ministerul Sanatatii, CNI, Consiliu Judetean, 
Consiliu Local) 
Titlul proiectului: EXTINDERE BLOC MATERNO-INFANTIL LA SPITALUL MUNICIPAL 
DE URGENTA MOINESTI 
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
DOCUMENTATIE INTOCMITA SI SUPORTATA DE SMU – 147.560 lei 
Buget: 40.895.483 lei 
Perioada: 2018-2022 
Stadiu proiect: intocmire SF 

Situatia actuala a spatiilor neconforme a impus realizarea Notei conceptuale 
nr.26235/15.10.2018 si a Temei de proiectare, avizarea acesteia in Consiliul de 
Administratie a SMU Moinesti prin Hotararea nr.21/16.10.2018 si inaintarea spre aprobare 
Consiliului Local Moinesti. 

Analiza neconformitatilor mentionate in Programul cadru de Conformare 
concluzioneaza ca este necesara la nivelul structurilor o suprafata utila totala de  
aproximativ 3599m², iar cladirea in care functioneaza spitalul in prezent nu permite 
amplasarea acestora. 

În contextul situaţiei existente şi al principalelor disfuncţionalităţi, începând cu anul 
2018, s-au căutat soluţii pentru obiectivul de investiţii „EXTINDERE BLOC MATERNO-
INFANTIL A SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENŢĂ MOINEŞTI”, având la bază utilizarea 
construcţiilor existente şi construirea unei clădiri noi, rezultând o variantă/conceptie 
funcţională şi viabilă pentru Sectiile Pediatrie, ATI, Obstetrica Ginecologie,  Heliport. 

 
3. FINANTATOR: SMU Moinesti (Ministerul Sanatatii) 
Titlul proiectului: REABILITARE BLOC OPERATOR ASEPTIC AL SPITALULUI 
MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
DOCUMENTATIE INTOCMITA SI SUPORTATA DE SMU – 69.615 lei 
Buget: 3.932.531,04 lei 
Perioada: 2019-2020 
Stadiu proiect: intocmire DALI 
 



 

 
4. Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale  

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie 

la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 

serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 

serviciile prestate de comunități  
Titlul proiectului: “DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI”  
Solicitant: CONSILIUL LOCAL MOINESTI in parteneriat cu SMU MOINESTI 
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
COFINANTARE UAT MOINESTI – 0,008%, respectiv 710,03 lei 
COFINANTARE SMU MOINESTI – 1,992%, respectiv 170.744,21 lei 
Buget: 8.572.712 lei 
Perioada: 2018-2020 
Stadiu proiect: licitatie SMU Moinesti 
 
 
5. Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale  

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie 

la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 

serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 

serviciile prestate de comunități  
Titlul proiectului: “Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu 
pentru populatia judetelor Vaslui, Bacau si Neamt “ 
Solicitant: MINISTERUL SANATATII in parteneriat cu SMU MOINESTI 
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Buget: 7.897.306  lei 
Perioada: 2018-2020 
Stadiu proiect: livrare si instalare echipamente licitate 2019-2020 
 
 
6. Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale  

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie 

la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 

serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 

serviciile prestate de comunități  
Titlul proiectului:  Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Vaslui, Bacau si 
Neamt la servicii medicale de urgenta   
Solicitant: MINISTERUL SANATATII in parteneriat cu SMU MOINESTI 



 

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Buget: 4.988.977  lei 
Perioada: 2018-2020 
Stadiu proiect: livrare si instalare echipamente licitate 2019-2020 
 
7. FINANTATOR: Ministerul Sanatatii 
Titlul proiectului: DOTARE ECHIPAMENTE MEDICALE – 53 buc 
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Buget: 5.083.066 lei 
Perioada: 2019-2020 
Stadiu proiect: solicitare MS 
 
 
8. FINANTATOR: SMU Moinesti 
Titlul proiectului: DOTARE ECHIPAMENTE MEDICALE – 36 buc 
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Buget: 2.067.298 lei 
Perioada: 2019-2020 
Stadiu proiect: intocmire documentatie licitatie 
 
9. FINANTATOR: SMU Moinesti (VENITURI PROPRII) 
Titlul proiectului: PROGRAM DE CONFOMARE  
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Buget: 1.124.362 lei 
Perioada: 2019 
 
10. FINANTATOR: SANTE INTERNATIONAL SA 
Titlul proiectului: SISTEM PNEUMATIC DE TRANSPORT TUBURI 
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Buget: 166.580,60 lei 
Perioada: 2019 
 
11. “INFIINTARE CENTRU EXPERTIZA BOLI RARE”   
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 
Perioada: 2019 
 

Demararea si derularea acestor proiecte este sustinuta de intreg colectivul de cadre 
medicale ale Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, care isi desfasoara activitatea in 
slujba si interesul pacientilor.  

Pentru realizarea acestor proiecte se vor identifica sursele de finantare – Consiliul 
Local Moinesti, Consiliu Judetean Bacau, Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii 



 

Regionale si Administratiei Publice, Fonduri Europene, Societati de Investitii, bugetul de 
stat, surse proprii si alte surse legal constituite. 

Mentionam ca aspectele expuse au fost aduse la cunostinta Unitatii Administrativ 

Teritoriale a Municipiului Moinesti si prin adresele nr. 4044/26.03.2015 13421/11.08.2016, 

18743/17.11.2016, 18896/21.11.2016, 1296/26.01.2017, 2447/14.02.2017, 

30626/20.11.2017, 33493/14.12.2017, 20540/24.07.2018, 31310/06.12.2018. 

 
 

 Finalizarea Planului de management si a indicatorilor aferenti,  asumat in 2017 
privind “IMBUNATATIREA STRUCTURII SI ORGANIZARII SERVICIILOR DE 
SPITALIZARE DE ZI SI CONTINUA DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI” 

 
 Realizarea obiectivelor din planul strategic al spitalului 2017-2020 

  Achiziţionarea de aparatură medicală performantă pentru completarea dotării 

spitalului. Punerea în funcțiune și utilizarea la capacitatae maximă a aparaturii înalt 

performantă achiziționată în cursul anului 2019.  

 Dezvoltarea politicii  de recrutare a pesonalului - necesar acoperirii  cu personal 
de specialitate a posturilor vacante. S-au solicitat şi organizat întâlniri repetate cu 
personalul de conducere al secţiilor şi compartimentelor în care am evaluat deficitul 
de personal şi am solicitat propuneri fundamentate, care să susţină necesitatea 
completării schemei de personal. Pentru anul 2019 se vor întreprinde acţiunile 
necesare pentru eficientizarea activităţii cu personalul de care dispunem, aceasta în 
condiţiile în care resursa umană va putea confirma încă o dată statutul de principal 
contributor la realizarea obiectivelor organizaţionale. 

 

 Indeplinirea Programului de Conformare; 

 Dezvoltarea reţelei informatice pentru monitorizarea in timp real a factorilor 

determinanti ai sigurantei actului medical, asigurarea trasabilitatii actului medical si a 

resurselor spitalului; 

 Modalităţi de eficientizare a proceselor considerate deficitare se află preocuparea 

constantă a conducerii pentru modificarea şi adaptarea protocoalelor de bună 

practică, în conformitate cu studiile noi şi experienţa clinică în domeniu (medicina 

bazată pe dovezi), elaborarea şi respectarea protocoalelor de combatere a infecţiilor 

nosocomiale şi managementul adecvat al resurselor materiale şi umane. 





 

ANEXA NR. 1 

RAPORT DE ACTIVITATE 

privind raportarea punerii în aplicare a prevederilor titlului VII 

"Spitalele" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

Nr. 

crt 

Actiune Rezolvat Nerezolvat Observatii 

1 1.1Stabilirea competenţelor III  Potrivit prevederilor Ordinului 

1764/2006 

 1.2 Clasificarea spitalului III  Potrivit prevederilor Ordinului 

844/2011 ; ORDIN MS 329/07.03.2013 

2 Stabilirea tipului de spital 5  Potrivit prevederilor Ordinului 

1567/2007 

3 Deţinerea autorizaţiei de funcţionare da  Autorizatie sanitara de functionare 

nr. 1288/12.09.2019 

Program cadru de conformare  nr. 

22860/28.10.2019 

Adrese inaintate catre UAT 

Moinesti ce vizeaza Programul 

cadru de conformare: 

Adresa nr. 17690/21.08.2019 

Adresa nr.353/ 13.01.2019  

4 4.1 Încheiere contracte  cu CAS 

Bacau si DSP Bacau 

da  - CAS Bacau – contracte nr. 

1643/2018, 233/2018, 1077/2017, 

1071/2018, 347/2017 si nr.1036/2018 

cu modificarile si completarile 

ulterioare prin acte aditionale 

- DSP Bacau – contracte 

nr.4581/2018, nr. 6005/2017, nr. 

7363/2019, nr 8149/2019 si 

nr.3148/2017 

 4.2 Încheiere contracte  cu unitati de 

învăţământ si alte institutii 

da  1. Contract pregatire practica Scoala 
Postliceala Sanity Bacau nr.  
23/16.01.2019 



 

Nr. 

crt 

Actiune Rezolvat Nerezolvat Observatii 

2. acord parteneriat – Asociatia 
SAMAS nr. 2655/10.02.2019 
3. contract colaborare – Scoala 
Postliceala Sanitara ,,Carol Davila” 
Moinesti nr. 19684/17.09.2019 
4. contract pregatire practica Scoala 
Postliceala Sanitara ,,Sanity” 
Comanesti nr. 21657/10.10.2019 
5. contract pregatire practica Scoala 
Postliceala Sanitara ,,Sanity” Onesti 
nr. 19110/09.09.2019 
6. contract pregatire practica Scoala 
Postliceala Sanitara ,,Sanity” Bacau 
nr. 19162/10.09.2019 

7. acord parteneriat – Scoala 

Postliceala Sanitara Piatra Neamt nr. 

23760/12.11.2019 

8. acord colaborare – Universitatea 

,,Vasile Alecsandri” Bacau nr. 

25611/02.12.2019 

 4.3 Departament de cercetare-

dezvoltare - Studii clinice  

da   decizia nr. 23/09.01.2008 

  Hotărâre Consiliul Judetean 

Bacău nr. 148/ 10.11.2007  

 Atestat de Academia de 

Stiinte Medicale 

 Atestat conform deciziei ANCS 

nr. 9673/17.06.2008  

1. „HALT-IT Tranexamic Acid for the 

treatment of gastrointestinal 

bleeding:an international randomised, 

double blind placebo controlled trial 

ISRCTN11225767” desfasurat in cadrul 

Compartimentului Gastroenterologie. 

 4.4 Incheiere acorduri de colaborare   da  1. Acord colaborare nr. 
9149/22.06.2015 – Spitalul clinic de 
Urgente pentru Copii ,,Sf. Maria” Iasi 
2. Acord colaborare nr. 
9141/22.06.2015 – Institutul de 
Psihiatrie Socola Iasi 



 

Nr. 

crt 

Actiune Rezolvat Nerezolvat Observatii 

3. Acord colaborare nr. 
9143/22.06.2015 – Spitalul Clinic de 
Pneumoftiziologie Iasi 
4. Acord colaborare nr. 
9157/22.06.2015 – Spitalul Judetean 
de Urgente ,,Prof. Dr. Nicolae Oblu” 
Iasi 
5. Acord colaborare nr. 
9151/22.06.2015 – Spitalul Clinic de 
Boli Infectioase ,,Sf. Parascheva” Iasi 
6. Acord colaborare nr. 
9161/22.06.2015 – Spitalul Clinic de 
Urgenta, Chirurgie Plastica, 
Reparatorie si Arsuri Bucuresti 
7. Acord colaborare nr. 
9159/22.06.2015 – Spitalul Clinic 
Judetean de Urgente ,,Sf. Spiridon” 
Iasi 
8. Acord colaborare nr. 
9155/22.06.2015 – Spitalul Clinic 
,,Dr. C. I. Parhon” Iasi 
9. Acord colaborare nr. 
12138/19.08.2015 – Spitalul 
Judetean de Urgenta Bacau 
10. Acord colaborare nr. 
6016/19.03.2019 – Spitalul 
Orasenesc ,,Ioan Lascar” Comanesti   
11. Acord colaborare nr. 
6828/27.03.2019 SC CIM Medical 
SRL  
12. Acord colaborare nr. 
6832/27.03.2019 SC CIM Medical 
SRL  
13. Acord colaborare nr. 
1313/28.12.2018 – Spitalul clinic de 
Obstetrica-Ginecologie Cuza Voda 
Iasi  
14. Acord colaborare nr. 
3896/04.04.2019 - UAT Slanic 
Moldova  
15. Contract colaborare nr. 
24290/20.11.2019 - UAT Darmanesti 
si Centrul Medical Darmanesti 

16.  Acord colaborare nr. 

1793/31.12.2019 – Spitalul Clinic de 

Obstetrica-Ginecologie ,,Cuza Voda” 



 

Nr. 

crt 

Actiune Rezolvat Nerezolvat Observatii 

Iasi 

 4.5 Încheiere contracte – 

sponsorizari/donatie 

da  - 7 contracte sponsorizari  

 - 8 contracte donatie 

5 Organizarea educaţiei medicale şi a 

cercetarii 

Simpozion EMC  Zilele Medicale (iunie 2019) 

6 Structura aprobată prin HCL si aviz al 

Ministerului Sanatatii 

da  HCL 198/2019 ; AVIZ MS NR 

XI/A/48125/SP/2248/2019 

7  Acreditare da  - ANMCS Ordinul nr. 198 din 

data de 08.09.2018 privind 

încadrarea Spitalului Municipal 

de Urgență Moinești în 

categoria a IV-a de acreditare 

- Certificare ISO 9001:2015 

-    Certificare ISO 14001:2015 

-    Certificare ISO 22000:2005 

8 Functionarea structurii cu atributii 

de monitorizare, coordonare si 

indrumare metodologica a 

sistemelor proprii de control intern/ 

managerial 

da  Decizia nr.95/12.03.2019 
 

9 Concurs, selectare şi contract 

management 

da  - Contract  de management nr. 

11694/31.03.2017 

- Dispozitia Primarului UAT Moinesti 

nr. 417/31.03.2017 

10 Comitet director da  Decizie nr.179/15.05.2018 

11 Contracte de administrare semnate 

de membrii comitetului director 

da  1. Contract de management – 
Manager nr. 11694/31.03.2017 
2. Contract administrare Director 
Medical nr. 343/01.03.2017 
3. Contract administrare Director 
Financiar-Contabil nr. 
344/04.07.2018 
4. Contract administrare Director 

Ingrijiri nr. 329/22.05.2014 



 

Nr. 

crt 

Actiune Rezolvat Nerezolvat Observatii 

12 Numirea şefilor de secţie partial  - Numar posturi publicate pentru a fi 

ocupate prin concurs  - 10 

- Posturi ocupate - 0 

13 Contracte de administrare semnate 

de sefii de sectii 

da  Potrivit prevederilor Ordinului   nr. 

320 /2007 

14 Funcţionarea consiliului de etica da  Decizie nr.111/23.03.2018 

- intruniri - 12 
- sesizari – 3 
- avize - 3 

15 Functionarea comisiei de disciplina da  Decizia nr.54/31.01.2019 
Decizia nr.173/27.05.2019 
Decizia nr. 296/19.09.2019 

- Cercetari disciplinare-22 
        -     Sanctiuni disciplinare-10 

16 Functionarea compartimentului 

audit public intern 

 nu Post scos la concurs in 21.06.2019 si 

neocupat 

17 Functionarea compartimentului 

juridic 

da  - 35 cauze civile si penale avand ca 

obiect pretentii – recuperare 

contravaloare cheltuieli de spitalizare 

acordate persoanelor care au suferit 

daune ale sanatatii 

- 9 cereri de executare silita (2019) 

- 1 cauza avand ca obiect pretentii 

raspundere civila - constatare caz de 

malpraxis cu plata de daune materiale 

si morale (Ds. 3225/260/2019 - 

Chiriac) 

- 1 cauza avand ca obiect contestatie 

decizie de concediere (Ds. 

5119/110/2013 – Rusu Silvica) 

- 1 cauza avand ca obiect pretentii - 

daune morale si materiale suferite in 

urma actului medical defectuos (Ds. 

3099/110/2016 - Trifan) 



 

Nr. 

crt 

Actiune Rezolvat Nerezolvat Observatii 

18 Funcţionarea consiliului medical da  Decizia nr.60/11.02.2019; 33 sedinte 

19 Funcţionarea consiliului de 

administratie 

da  - Dispozitia Primarului UAT Moinesti 

nr. 129/11.02.2019 

- 13 sedinte 

- Dispozitia Primarului UAT Moinesti 

nr. 628/23.08.2019 

- Dispozitia Primarului UAT Moinesti 

nr. 1020/29.11.2019 

20 Functionarea comisiei 

medicamentului 

da  Decizia nr.79/12.03.2019 

21 Functionarea nucleului de calitate da  Decizia nr. 15/14.01.2019 

22 Functionarea comisiei de analiza a 

decesului 

da  Decizia nr.18/14.01.2019 

23 Functionarea comisiei de transfuzie 

si hemovigilenta 

da  Decizia nr.91/12.03.2019 
Decizia nr. 348/31.10.2019 

24 Functionarea comisiei de 

farmacovigilenta 

da  Decizia nr.251/10.08.2018 
 

25 Functionarea comitetului de 

securitate si sanatate in munca 

da  Decizie nr.85/12.03.2019 

26 Existenta contractului colectiv de 

munca  

da  Nr.1206/04.11.2019 

27 Infiintarea Serviciului de 

management al calitatii 

da  Decizia nr. 398/05.10.2012 potrivit 

prevederilor Ordinului 

nr.975/01.10.2012  

28 Elaborarea standardelor clinice şi 

modele de practica 

da  Protocoale si ghiduri de practica 

medicala   

29 Elaborarea planului de formare si 

perfectionare a personalului medical 

da  Nr. 1493/22.01.2019 

30 Elaborarea planului de dezvoltare a da  NR 650/14.01.2019 



 

Nr. 

crt 

Actiune Rezolvat Nerezolvat Observatii 

spitalului 

31 Elaborarea planului anual de 

furnizare de servicii medicale 

da  Nr 13985/05.07.2019 

32 Elaborarea Regulamentului de 

organizare si functionare, 

Regulamentului Intern, organigramei 

spitalului si statului de functii 

da   - ROF 16795/10.07.2017 

- RI aprobat in sedinta comitetului 

director din data de  10.07.2017 

- organigrama si stat de functii 

aprobate prin HCL 199/30.10.2019 

33 Elaborarea planului de actiune 

pentru situatii speciale 

da  Planul de interventie avizat ISU Bacau 

sub nr.3059128/2013 

34 Elaborarea planului alb da  Inregistrat la DSP Bacau cu adresa 

noastra  nr.15233/19.07.2019  

35 Elaborarea planului de achiziţii da  - 4 licitatii deschise 
- 2 proceduri simplificate 
- 53 negocieri fara publicare 
- 645 cumparari directe SEAP 
- 78 cumparari directe selectie 

oferte 
- 83,25% -procent realizat in anul 

2019 – achizitii on-line 

PAAP – nr. 256/08.01.2019 

36 Constituirea fondului de dezvoltare da  1.859,03 mii lei aferent anului 2019 

Sold 2019 -6.774,90 mii lei 

37 Prezenţa datoriilor la încheierea 

contractului de management 

da  fara datorii  

38 Măsuri de reorganizare si 

imbunatatire a activitatii spitalului in 

urma analizarii gradului de 

satisfactie al pacientilor  

da  - Reabilitările de construcţii, 

amenajare, restaurare şi dotare cu 

echipamente făcute în regim de 

transparenţă totală, cu cheltuieli 

minime, în spiritul utilizării cu 

eficienţă maximă a resurselor 

financiare. (Comp. Infectioase, 

Sectia Chirurgie generala, Sectia ATI, 



 

Nr. 

crt 

Actiune Rezolvat Nerezolvat Observatii 

Sectia Obstetrica Ginecologie, Lab. 

Anatomie Patologica, Lab. Imagistica 

medicala) 

39 Derularea programelor  nationale de 

sanatate 

da  - Program national de diabet zaharat 

- Program national de ortopedie-

endoprotezati adulti 

- Subprogramul national – profilaxia 

sindromului de izoimunizare RH 

- Subprogramul de transplant de 

organe, tesuturi sau celule de origine 

umana 

- Subprogramul national de depistare 

precoce activa a cancerului de col 

uterin prin efectuarea testarii Babes 

Papanicolau  

- Programul national de prevenire, 

supraveghere si control al infectiei 

TBC 

- AP –ATI 

- Subprogramul – Prevenirea 

deficientelor de auz prin screening 

auditiv la nou-nascuti 

40 Evaluarea spitalului da  Decizia CJAS Bacau Nr.345/09.08.2019 

41 Indicatori de performanta  - act 

aditional la contractul de 

management 

da  Propuneri potrivit prevederilor anexa 

1 si 2 ale Ordinului nr.1567/2007 

42 Numarul total de paturi 436  Potrivit structurii organizatorice 

aprobate prin HCL 198/2019  

Aviz MS 

nr.XI/A/48125/SP/12248/27.09.2019 

43 Numarul total de personal 558  Posturi aprobate 837 



 

Nr. 

crt 

Actiune Rezolvat Nerezolvat Observatii 

44 Numarul medicilor 116  Posturi aprobate 163,5 

45 Numarul alt personal cu studii 

superioare 

24  Posturi aprobate 35,5 

46 Numarul asistentelor 224  Posturi aprobate 344 

47 CPU da  Potrivit prevederilor Ordinului 

nr.1706/2007 

48 Dotare cu CT, aparatura imagistica 

standard radiologie, ecografie 

da  Aparatura radiologie – 2004-2019 

Ecografe – 2010-2019  

CT – 2012 

RMN - 2016 

49 Total buget aprobat pe anul 2019 83.399,26 mii lei   

50 Buget contractat cu CJAS 66.976,91 mii lei   

51 Buget de stat din care : 8.858,70 mii lei   

52 Transferuri investitii -   

53 Transferuri reparatii capitale -   

54 Transferuri de capital - aparatura -   

55 Buget local -   

56 Venituri proprii 16.382,35 mii lei  19,64 % 

57 Executia bugetara fata de bugetul 

aprobat 

84.985,07 mii 

lei/101.641,80 

mii lei 

 83,61 % 

 

58 MONITORIZARE CHELTUIELI da  Potrivit prevederilor Ordinului nr 

858/1194/2012 

59 Structura cheltuielilor din care : 

Cheltuieli personal  

 

56,96 % 

  

 



 

Nr. 

crt 

Actiune Rezolvat Nerezolvat Observatii 

60 Cheltuieli bunuri si servicii   31,68 %   

61 - cheltuieli medicamente 8,20 %   

62 Cheltuieli de capital 11,35 %   

63 Situatia datoriilor 0   

64 Situatia stocurilor la medicamente 2.478,10 mii lei   

65 Situatia stocurilor la materiale 

sanitare 

938,24 mii lei   

66 Control al organismelor abilitate da  Procese verbale de control ale 

Directiei de Sanatate Publica a 

Judetului  Bacau: 

- Proces verbal de constatare 

nr.1203/ 14.01.2019 

- Proces verbal de constatare 

nr.1304/ 22.01.2019 

- Proces verbal de constatare 

nr.1215/ 7.02.2019 

- Proces verbal de constatare 

nr.214/ 7.02.2019 

- Proces verbal de constatare 

nr.1711/ 11.02.2019 

- Proces verbal de constatare 

nr.1217/ 11.02.2019 

- Proces verbal de constatare 

nr.1313/ 20.02.2019 

- Proces verbal de constatare 

nr.1314/ 21.02.2019 

- Proces verbal de constatare 

nr.1315/ 27.02.2019  
- Proces verbal de constatare 

nr.839/ 21.05.2019 

- Proces verbal de constatare 

nr.106/ 21.05.2019 

- Proces verbal de constatare 

nr.1350/ 18.06.2019 

- Proces verbal de constatare 

nr.149/ 19.06.2019 

- Proces verbal de constatare nr. 



 

Nr. 

crt 

Actiune Rezolvat Nerezolvat Observatii 

250/ 15.07.2019 

- Proces verbal de constatare 

nr.170/ 26.08.2019 

- Proces verbal privind 

monitorizarea factorilor de risc 

nr.18771/ 3.09.2019 

- Proces verbal nr. 18755/ 

3.09.2019 

- Proces verbal nr. 18759/ 

3.09.2019 

- Proces verbal de constatare 

nr.2303/ 4.09.2019 

- Proces verbal de constatare 

nr.1376/ 4.09.2019 

- Proces verbal de constatare si 

sanctionare a contraventiilor BC 

0006020/2019 

- Proces verbal de constatare 

nr.1377/ 5.09.2019 

- Proces verbal nr.18947/ 

5.09.2019 

- Proces verbal nr.18948/ 

5.09.2019 

- Proces verbal de constatare 

nr.18961/ 5.09.2019 

 
- 4 controale CNCIR (287-121/2019 ; 

281-144/2019 ; 281-017/2019 ; 281-

018/2019 

- 1 controale realizate de ISU Bacau 

PV nr. 2505/2019 

- 6 controale realizate de CAS Bacau  

PV 17.4/08.02.2019, 

131.1/24.07.2019, 179/23.09.2019, 

215/05.12.2019, 216/05.12.2019, 

219/13.12.2019 

-  1 control  Garda Nationala de Mediu 

– PV nr. 2113/15.07.2019 

- 1 CNCAN – PV nr. 23773/2019 



 

Nr. 

crt 

Actiune Rezolvat Nerezolvat Observatii 

- 4 DSVSA NC nr. 2664/09.08.2019, NC 

nr.  2675/14.08.2019, NC nr.  

2684/20.08.2019, NC nr.  

2820/03.10.2019, 

67 Evenimente media 

 

da  - Purtător de cuvânt desemnat 

Decizia nr. 95/16.03.2017 

- Operator de date cu caracter 

personal nr.12317, potrivit legii 

544/2001 

- Communicate de presă apariții 

TV 

- Special Medika 

- DIGI 24 

- PRO TV 

- Sanatate Info 

- Desteptarea 

- Redactia Antena1 

- Ziarul de Bacău 

- EVZ.ro 

- Bacau. Ziare.com 

68 Afisare publica si actualizare site da  www.spitalmoinesti.ro 

69 Criterii generale de management 

(autoevaluare) 

 

da  Anexa nr.3 

70 Heliport da  Functional, 11 Cazuri  transportate cu 

elicopter SMURD 

71 Telemedicina da   



 

Anexa NR. 2 

 
FIŞA DE AUTOEVALUARE 

a activităţii desfăşurate de COTIRLET ADRIAN 

managerul SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 

în anul 2019 

 

Nr. crt. INDICATORI/CRITERI DE 
PERFORMANŢĂ 

VALOARE INDICATOR 

asumată prin contract realizată  

A. INDICATORI DE MANAGEMENT AI RESURSELOR UMANE 

1. 
Proporţia medicilor din totalul 

personalului 
22 21 

2. 

Proporţia personalului medical din 

totalul personalului angajat al 

spitalului 

65 64.95 

3. 

Proporţia personalului medical cu 

studii superioare din totalul 

personalului medical 

43 48.57 

4. 
Numărul mediu de consultaţii/ medic 

în ambulatoriu 
2000 

99841/23 

CABINETE=4340 

 

B. INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR 

1. 
Durata medie de spitalizare pe spital 

şi pe fiecare secţie 
8 6.98 

 Boli infectioase 7.29 6.36 

 Cardiologie  7.12 6.21 

 Gastroenterologie  7.29 6.36 

 Medicina interna  7.74 6.76 

 Neurologie 7.93 6.92 

 Pediatrie  6.83 5.96 

 Pneumologie 8.25 7.20 



 

Nr. crt. INDICATORI/CRITERI DE 
PERFORMANŢĂ 

VALOARE INDICATOR 

asumată prin contract realizată  

 Recuperare BFT 13.11 11.44 

 Chirurgie 7.38 6.44 

 Obstetrica - ginecologie 6.82 5.95 

 Ortopedie  8.68 7.57 

 ATI 1.62 1.41 

 Psihiatrie 7.15 6.24 

 
Recuperare medicala 

cardiovasculara 
13.76 12.01 

 Recuperare neurologica 14.95 13.05 

 Prematuri 21.11 18.42 

 Ingrijiri paleative 11.08 9.67 

 Recuperare ortopedica 12.45 10.87 

 Recuperare respiratorie 12.16 10.61 

2. 
Rata de utilizare a paturilor pe spital 

şi pe fiecare secţie 
50 66.63 

 Boli infectioase 47.69 63.56 

 Cardiologie  47.83 63.74 

 Gastroenterologie  47.68 63.55 

 Medicina interna  47.94 63.89 

 Neurologie 53.72 71.60 

 Pediatrie  47.69 63.56 

 Pneumologie 47.71 63.59 

 Pneumoftiziologie   

 Recuperare BFT 65.84 87.74 

 Chirurgie 48.39 64.49 



 

Nr. crt. INDICATORI/CRITERI DE 
PERFORMANŢĂ 

VALOARE INDICATOR 

asumată prin contract realizată  

 Obstetrica - ginecologie 47.89 63.82 

 Ortopedie  48.64 64.82 

 ATI 38.83 51.75 

 Psihiatrie 54.39 72.49 

 
Recuperare medicala 

cardiovasculara 
66.23 88.26 

 Recuperare neurologica 64.92 86.52 

 Prematuri 65.06 86.71 

 Ingrijiri paliative 59.25 78.96 

 Recuperare ortopedica 52.34 69.75 

 Recuperare respiratorie 61.92 82.52 

3. 
Indicele de complexitate al cazurilor 

pe spital şi pe fiecare secţie 
1.3456 1.5381 

 Boli infectioase 1.3456 1.2158 

 Cardiologie  1.3456 1.1738 

 Gastroenterologie  1.3456 1.5763 

 Medicina interna  1.3456 1.3799 

 Neurologie 1.3456 1.8486 

 Pediatrie  1.3456 0.9591 

 Pneumologie 1.3456 1.1530 

 Chirurgie 1.3456 1.7827 

 Obstetrica - ginecologie 1.3456 1.4595 

 Ortopedie  1.3456 2.7392 

 Psihiatrie 1.3456 1.7224 



 

Nr. crt. INDICATORI/CRITERI DE 
PERFORMANŢĂ 

VALOARE INDICATOR 

asumată prin contract realizată  

4. 

Procentul pacienţilor cu intervenţii 

chirurgicale din totalul pacienţilor 

externaţi din secţiile chirurgicale 

70 74.02 

C. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

1. 
Execuţia bugetară faţă de bugetul de 

cheltuieli aprobat 
80 83.61 

2. 
Procentul veniturilor proprii din totalul 

veniturilor spitalului 
20 19.64 

3. 
Procentul cheltuielilor de personal 

din totalul cheltuielilor spitalului 
50 56,96 

4. 

Procentul cheltuielilor cu 

medicamentele din totalul 

cheltuielilor spitalului 

8 8,20 

5. 
Procentul cheltuielilor de capital din 

totalul cheltuielilor 
12 11,35 

6. 
Costul mediu/zi de spitalizare pe 
fiecare secţie  

460 690.93 

D. INDICATORI DE CALITATE 

1. 
Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe 

total spital şi pe fiecare secţie 
8 2.39 

 Boli infectioase 0.90 0.27 

 Cardiologie  7.06 2.11 

 Pediatrie 0.33 0.10 

 Gastroenterologie  6.99 2.09 

 Medicina interna  15.86 4.74 

 Neurologie 34.90 10.43 

 Pneumologie 8.90 2.66 

 Pneumoftiziologie   

 Recuperare BFT 1.00 0.30 



 

Nr. crt. INDICATORI/CRITERI DE 
PERFORMANŢĂ 

VALOARE INDICATOR 

asumată prin contract realizată  

 Chirurgie 8.73 2.61 

 Obstetrica - ginecologie 0.30 0.09 

 Ortopedie  5.75 1.72 

 Psihiatrie 0.30 0.00 

 
Recuperare medicala 

cardiovasculara 
11.44 3.42 

 Recuperare neurologica 1.37 0.41 

 Prematuri 0.30 0.00 

 Ingrijiri paliative 47.15 14.09 

 Recuperare ortopedica 5.62 1.68 

 Recuperare respiratorie 4.65 1.39 

2. 
Rata infecţiilor nozocomiale pe total 

spital şi pe fiecare secţie 
2 0.54 

 Chirurgie 2.59 0.70 

 Obstetrica - ginecologie 0.18 0.05 

 Ortopedie 1.74 0.47 

 Medicina interna 0.70 0.19 

 Recuperare BFT 1.11 0.30 

 
Recuperare medicala 

cardiovasculara 
8.03 2.17 

 Boli infectioase 10.44 2.82 

 Neurologie 3.14 0.85 

 Gastroenterologie 2.40 0.65 

 Pneumologie 1.11 0.30 

 Ingrijiri paliative 9.92 2.68 



 

Nr. crt. INDICATORI/CRITERI DE 
PERFORMANŢĂ 

VALOARE INDICATOR 

asumată prin contract realizată  

 Recuperare respiratorie 3.88 1.05 

3. 

Indicele de concordanţă între 

diagnosticul la internare şi 

diagnosticul la externare 

73 74.28 

4. 
Număr de reclamaţii/plângeri ale 

pacienţilor 
60 3 

 

 



 

Anexa NR. 3 

 

Criterii generale de management (autoevaluare) 

 

Nr. 

crt. 

Criteriul de 

performanţă 
Dimensiuni specifice criteriului analizat Punctaj  

1 Planificare 

a) stabilirea unei viziuni şi misiuni realiste; 

b) elaborarea unor obiective generale şi specifice conform 

misiunii spitalului şi planului de management aprobat; 

c) valorificarea influenţelor exercitate de variabilele 

mediului ambiant, naţional şi internaţional; 

d) dezvoltarea procesuală şi structural-organizatorică a 

planificării; 

5 

 

5 

 
 

5 

 

5 

2 Organizare 
a) stabilirea şi comunicarea priorităţilor organizaţionale şi 

monitorizarea implementării soluţiilor adecvate; 
5 

  

b) capacitatea de a identifica şi rezolva probleme complexe 

şi importante; 

c) capacitatea de relaţionare cu: autorităţile locale şi 

centrale, comunitate locală şi mass media în scopul 

promovării interesului spitalului; 

d) capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, 

deficienţele propriei activităţi, de a răspunde pentru acestea 

şi de a le îndrepta; 

5 

 

5 
 

 

5 

 

 

 



 

e) capacitatea de bună comunicare şi relaţionare cu 

personalul angajat al spitalului, colaboratori, pacienţi şi 

aparţinători etc.; 

5 

3 Coordonare 

a) stabilirea încadrării eficiente în timp a activităţilor şi 

respectarea termenelor asumate; 

b) capacitatea de mediere şi negociere către o soluţie 

comună acceptată în interesul spitalului; 

c) evaluarea efectelor deciziilor asupra întregului spital şi 

operarea de modificări, dacă sunt necesare; 

d) luarea deciziilor în mod participativ prin implicarea 

tuturor membrilor echipei manageriale a spitalului; 

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

4 Control 

a) monitorizarea şi implicarea în buna derulare a activităţii 

spitalului; 

b) controlul activităţii la nivel strategic şi al realizării 

obiectivelor; 

c) capacitatea de depistare a deficienţilor şi a modalităţilor 

de îndreptare a acestora în timp util; 

d) urmărirea utilizării raţionale a tuturor resurselor 

financiare ale spitalului, indiferent de sursa de finanţare. 

 

5 

 

5 

5 

         

         5 

 

 

 

  



 

Anexa nr. 4 

 

Calitatea serviciilor (autoevaluare) 

 

Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru 

respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor 

nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor. 

 

 

Activitatile 

 

 

2019 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

Coordoneaza  si implementeaza programul  de  
acreditare  al  SMUM  pe baza  documentelor SMC 
si a standardelor de calitate 

Implementat      

Indeplinirea obiectivelor SMC Partial 

Implementat 

   

Functionarea continua a SMC Implementat     

Prelucrarea datelor si intocmirea rapoartelor SMC TRIMESTRIAL 

Indicatorii de performanta sa existe in 

contractele de administrare ale sefilor  de sectii 

Implementat Implementat   

Elaborarea " Planului anual  de formare 

profesionala" pentru anul 2019 

Implementat    

Elaborarea  documentului   privind  nivelul   de  

realizare  al  "Planului anual de formare 

profesionala" pentru 2019 

Implementat    

Urmarirea aplicarii "Codului de conduita al 

personalului contractual" 

Implementat     

Obtinerea avizelor si autorizatiilor de functionare Implementat     

Promovarea serviciilor medicale prin 

imbunatatirea  site-ului spitalului si a informatiilor 

postate 

Implementat     



 

Dezvoltarea politicii  de recrutare a pesonalului - 

necesar acoperirii  cu personal de specialitate a 

posturilor vacante 

Partial 

Implementat 

   

Incheierea  de  parteneriate cu  organizatiile  

autorizate  agreate  pentru ingrijire sociala si 

medicala 

Implementat    

Incheierea de parteneriate cu institutii medicale Implementat    

Incheierea   de   parteneriate  pentru   efectuarea   

de studii clinice in domeniul medicamentelor in    

vederea obtinerii de fonduri suplimentare la 

bugetul de venituri  si cheltuieli  si implicit 

utilizarea acestora in folosul pacientului 

Implementat    

Functionarea continua  a activitatii distribuire,  

colectare si prelucrare a chestionarelor de 

satisfactie a pacientilor 

Implementat LUNAR 

Masuri privind cresterea satisfactiei pacientilor Implementat  LUNAR 

Sistem specific de inregistrare a reclamatiilor Implementat LUNAR 

Indicatori de calitate care cuantifica gradul de 

satisfacere a pacientilor: 

     -   Ra ta mortalita tii 

     -    Rata infectiilor  nosocomiale 

     -    Indicele  de  concordanta al diagnosticului 

     -   Ponderea pacientilor transferati la alte 

unitati sanitare 

 

 

Implementat 

 

 

LUNAR 

Cultivarea  unui  sistem  de  valori   privind etica  

profesionala bazat  pe transparenta, comunicare 

cu pacientii si intelegere a nevoilor acestora 

Implementat    

Comunicare, informare si pastrarea 

confidentialitatii datelor pacientilor 

Implementat    

Functionarea continua a activitatii de distribuire,    

colectare si prelucrare a chestionarelor de 

satisfactie angajatilor 

Implementat    

Masuri privind cresterea satisfactiei angajatilor Implementat    

Existenta unui  sistem eficient de comunicare  

interna, atat din punct de vedere ierarhic, cat si 

Implementat    



 

la nivelul tuturor  structurilor spitalului 

Asigurarea  unui  mediu  de lucru caracterizat 

prin  siguranta din punct de vedere al securitatii  

si sanatate in munca 

Implementat    

Asigurarea controlului medical periodic al tuturor 

salariatilor, specific pe categorii de personal 

Implementat    

Intocmirea fiselor de post in concordanta cu 

studiile,  competentele, aptitudinile si 

performantele profesionale 

Implementat    

Actualizarea   obiectivelor   privind  imbunatatirea   

calitatii   serviciilor medicale 

Implementat    

Achizitionare aparatura medicala de medie si 

inalta performanta 

Implementat    

Evaluarea  nivelului  de implementare  a 

procedurilor operationale  ale SMUM si 

protocoalelor terapeutice  si de ingrijiri 

Partial 

Implementat 

   

Mentinerea  si dezvoltarea Sistemului de control 

intern/ managerial 

Partial 

Implementat 

   

Elaborarea si implementarea documentelor 

Sistemului de Management al Calitatii: Manualul  

Calitatii SMUM si procedurile de sistem ale 

SMUM 

Partial 

Implementat 

   

Imbunatatirea mecanismelor de finantare  a 

SMUM de catre CJAS Bacau prin alocari echitabile 

de fonduri care sa justifice raportul cost/ eficienta 

Implementat    

Organizarea de catre spital a unor cursuri  de 

perfectionare pentru personalul medical 

Implementat    

Implicarea  organizatiei la  toate nivelurile  in  

politica  de  prevenire  a infectiilor nosocomiale  si 

gestiunea  riscului infectios 

Implementat    

Reorganizare  saloane conform standardelor 

de calitate si cerintelor din Ordinui  nr. 914 din 

26 iulie 2006 - pentru  aprobarea normelor  

privind conditiile pe care trebuie sa le 

indeplineasca un spital in vederea  obtinerii 

autorizajiei sanitare  de functionare 

Implementat    

Amenajarea  de rezerve  in  cadrul fiecarei sectii 

conform  standardelor de calitate 

Implementat    



 

Achizitionarea  de echipamente si   utilaje 

nemedicale  (masini  de  spalat profesionale) 

Neimplementat     

Amenajarea si intretinerea spatiilor verzi Implementat    

Programul de conformare pentru Spitalizare de zi, 

Sectia Pediatrie, Compartimentului Pneumologie, 

Recuperare,TBC, Infectioase, comp Psihiatrie, 

Ambulatoriu, Hemodializa, Sectia ATI, Sectia 

Obstetrica ginecologie, Sectia medicina Interna, 

Serviciul primire internare, farmacie, Laborator 

anatomie patologica, laborator analize medicale, 

spalatorie, grup electrogen locatie externa, 

rezervor apa locatie externa 

Partial 

Implementat 

   

Marcaje, inscriptionari pentru nevazatori Partial 

implementat 

   

Deschiderea usilor in afara Implementat    

Sistem de declansare a alarmei la incendiu pentru 

usile dedicate evacuarii 

Neimplementat    

Sistem antidefenestrare Neimplementat    

Sisteme de elevare sau de transport mecanizat ale 

pacientilor 

Partial 

implementat 

   

Sistem de alertare functional si accesibil la nivelul 

fiecarui grup sanitar 

Neimplementat    

Sistem de alertare individual si functional pentru 

fiecare pat 

Implementat    

Existenta plostilor , bazinetelor autoclavabile Partial 

implementat 

   

Existenta buton de panica Neimplementat    

Utilajele din cadrul spalatoriei permit detectarea 

automata a incarcaturii microbiene 

Neimplementat    

Controale  interne privind starea de curatenie Implementat    

Dotarea sectiilor cu grupuri sanitare pentru  

persoanele  cu dizabilitati 

Partial 

implementat 

   

Imbunatatirea dotarilor sectiilor cu mobilier si 

cazarmament 

Implementat    



 

Evaluarea   listelor  de  verificare   ce  cuprind   

standardele  de  calitate necesare programului  

de acreditare al SMUM 

Implementat    

Monitorizarea nivelului de satisfactie a pacientilor 

prin  prelucrarea chestionarelor de satisfactie  a 

pacientilor 

Implementat    

Monitorizarea nivelului  de  satisfactie   a  

angajatilor  prin  prelucrarea chestionarelor de 

satisfactie a angajatilor 

Implementat    

Monitorizarea nivelului de realizare a Planului de 

management, a obiectivelor si urmarirea stadiului 

de realizare al activitatilor conform Graficului 

Gantt 

Implementat    

Monitorizarea periodica a contractelor de 

administrare,  a indicatorilor de performanta 

pentru sectiile cu paturi 

Implementat    

Urmarirea periodica a executiei bugetelor 

sectiilor 

Implementat    

 

Indicatori de calitate 

    1. rata mortalităţii intraspitaliceşti – 2.39 % 

    2. rata infecţiilor nosocomiale – 0,54 % 

    3. rata bolnavilor reinternaţi în intervalul de 30 de zile de la externare – 0.031 

    4. indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare – 74,28% 

    5. procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor internaţi 0,62% 

    6. numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate – 3  

    7. gradul de satisfactie al pacientilor, prin chestionare de satisfactie – multumit si foarte 

multumit  - 94,33%    

    8. gradul de satisfactie al pacientilor privind conditiile hoteliere - multumit si foarte multumit 

– 95,38%   

    9. gradul de satisfactie al pacientilor privind calitatea ingrijirilor medicale - multumit si foarte 

multumit – 93,98%   



 

   10. Numar masuri de imbunatatire a activitatii luate in urma analizarii gradului de satisfactie al 

pacientilor - 9 

    11. numar de evenimente santinelă, evenimente adverse și a celor cu potențial de afectare a 

pacientului - ”near miss” - 78 

   12. numar instruiri personal cu privire la siguranta pacientului – 4  

   13. neconformitati functionare echipamente – 137 

   14. nivelul de calitate al comunicarii intre pacient si personalul angajat – bun  si foarte bun – 95,49%  

   15. numar de erori de identificare a pacientului - 0  

   16. numar pacienti cu risc anestezic – 3612 

   17. numar pacienti cu risc operator - 3612  

   18. numar incidente intraoperatorii – 0 

   19. numar incidente nemedicale  aparute in timpul interventiilor chirurgicale/anestezice – 0 

   20. numar sincope in functionarea echipamentelor si aparaturii, datorate lipsei personalului - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5 

Analiza proceselor din spital 



 

 

 In sedintele Comitetului director s-a analizat situaţia actuala din punct de vedere al 

nivelului de cunoştinţe, atitudinilor şi practicilor privind calitatea serviciilor şi implementarea 

proceselor; s-a realizat investigarea organizării actuale a procesului de elaborare şi 

implementare a politicilor legate de managementul calităţii, investigarea interesului şi 

capacităţii pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor; investigarea barierelor în îmbunătăţirea 

calităţii, investigarea iniţiativelor şi modelelor de bună practică pentru transformare 

organizaţională, inclusiv îmbunătăţirea proceselor, analiza capacităţii actuale în privinţa 

îndeplinirii unora dintre standardele naţionale de calitate prevăzute de normele în vigoare. 

In ce priveste rolul spitalului în domeniul calității, s-au definit clar evenimentele, 

incepand cu structura de organizare a spitalului, relatiile care se stabilesc in cadrul acestei 

structuri, sistemul informational si modul de delegare a autoritatii. 

 S-au analizat principalele probleme ale calității care tin de infrastructură (spatii 

deficitare), dotare tehnică, lipsă personal (medici specialitati deficitare – chirurgie plastica, 

medicina interna, neurochirurgie, dermatovenerologie, diabet zaharat, nefrologie, chirurgie 

vasculara, neurologie, epidemiologie, neonatologie, oncologie, BFT, radiologie, anatomie 

patologica, genetica medicala, medicina muncii; alt personal superior - farmacie si 

psihologie), comunicare interinstituţională şi elaborarea reglementărilor care este deficitară. 

 Barierele pe care le-am identificat ţin de cadrul legislativ, organizare a sistemelor de 

calitate, instrumente şi metode de asigurare a calităţii, infrastructură, lipsa dotării şi 

tehnologiei adecvate, informatizare, cultura organizaţională, modul nestimulativ de 

finanţare. 

 

Principalele procese  Rezultate 

cunoaşterea reglementărilor din domeniul calităţii 

serviciilor 
- sunt identificaţi corect principalii responsabili, 

care contribuie la definirea cadrului de 

reglementări privind calitatea, precum şi a 

rolurilor specifice ale acestora.  

procese suport: management, planificare, formare, 

supervizare, management financiar: eficienţă, 

economie 

- satisfacţia spitalului 

- câştiguri financiare/ cost beneficiu 

- câştig moral, de imagine 

modul de furnizare propriu-zisă a actului medical; - etapele şi circuitul pacientului respectat de-a 



 

serviciile de prevenţie, diagnostic, tratament, 

urmărire adecvate, continue şi în siguranţă 

lungul episodului de spitalizare (primirea, 

diagnosticarea, tratamentul, monitorizarea stării 

pacientului şi externarea)  

- furnizarea serviciilor conexe corespunzătoare 

asigurării continuităţii îngrijirilor (raportare, 

controlul şi continuitatea îngrijirilor) şi serviciilor 

de suport (administrative, hoteliere, etc) 

- status functional 

procesul de comunicare la diferite nivele: cu 

pacientul sau furnizorul sau chiar între 

secţii/compartimente; complianţa pacient şi spital: 

alegere, transparenţă 

- satisfacţia pacientului 

- schimbări comportamentale 

 

managementul resursei umane - ratele de fluctuaţie a personalului, 

- personalul existent raportat la personalul 

necesar, 

- proporţia de noi angajaţi din total personal, 

- rata de ocupare a paturilor raportată la 

personalul angajat. 

procesul formarii personalului în domeniul calității. - participarea personalului la cursuri de formare în 

domeniul calităţii serviciilor medicale 

elaborarea/implementarea protocoalelor de 

practică 

- introducerea unor metode de îmbunătăţire a 

calităţii (ghiduri şi protocoale terapeutice, 

acreditare, raţionalizare servicii) 

- utilizarea modelelor de bună practică 

- morbiditate 

- mortalitate 

procesul informaţional - circuitul documentelor şi sistemul informaţional 

stabilit prin decizie 

procesele de codificare, colectare şi trimitere a 

datelor clinice astfel încât ele să fie finalizate în 

limitele de timp legale şi la un bun nivel calitativ 

- validare a datelor pacienţilor, respectând 

regulile stabilite de către CNAS, generarea 

rapoartelor şi trimiterea lor către  casa de 

asigurări de sănătate 



 

procesul de transfer al pacienţilor cu afecţiuni 

cronice sau procesul de externare a pacienţilor din 

spital 

- durere şi suferinţă 

- satisfactia pacientului 

 

asigurarea cadrului de lucru în echipe 

multidiciplinare 

- Echipe mixte presupun participarea la curs în 

comun, atât a personalului medical cu studii 

superioare de diferite specialităţi 

procesul de investigare interdisciplinară a 

pacienţilor 

- consulturi interdiscipinare (toate specialitatile) 

- timpul mediu de efectuare a consulturilor 

interdisciplinare 

planificarea timpului de lucru, afectarea timpului 

efectiv de furnizare a serviciilor medicale de alte 

activităţi conexe (administrative, raportare, 

transfer cazuri) 

- organizarea graficelor de lucru astfel încât să se 

prevină suprasolicitarea şi să se evite apariţia de 

evenimente adverse 

Controlul calităţii controale sistematice, ca parte componentă a 

sistemului de calitate 

 

Primul pas în abordarea acestui subiect îl reprezintă definirea termenilor de 

eficacitate şi eficientă. 

Eficacitate – înseamnă să faci exact ceea ce trebuie să faci. 

Eficienţă – înseamnă o folosire cât mai economică a resurselor. 

Eficacitatea este mai importantă decât eficienţa, deoarece este necesar să 

îndeplineşti mai întâi ceea ce trebuie făcut. Numai atunci contează dacă munca este făcută 

eficient, adică în modul cel mai potrivit. 

Contractele negociate cu Casa de Asigurări de Sănătate prevăd indicatori de 

administrare, ceea ce face ca riscul financiar să fie preluat la nivelul spitalului, crescând 

motivaţia, atât a conducerii spitalului, cât şi a personalului medical, de a îmbunătăţii 

eficienţa şi eficacitatea serviciilor furnizate. 

Evaluarea îngrijirilor de sănătate poate fi împărţită deci în două părţi: în primul rând, 

o evaluare a eficacităţii îngrijirilor respective (sau o evaluare a eficacităţii clinice), apoi o 

evaluare a eficienţei – ceea ce implică luarea în calcul atât a costurilor şi a beneficiilor, cât 

şi a altor tipuri de îngrijiri de sănătate eficace. 



 

Evaluarea economică este importantă, deoarece încearcă să dea răspunsul la 

întrebarea cum să folosim resursele limitate în faţa unor nevoi şi dorinţe nelimitate. 

Utilitatea calculării costurilor spitaliceşti efective la nivel de procedură, pacient şi la 

nivelul grupelor de diagnostice: 

- evaluarea eficienţei proprii; 

- îmbunătăţirea managementului resurselor; 

- fundamentarea deciziilor, decizii financiare informate având la dispoziţie atât datele clinice 

cât şi datele de cost la nivel de pacient; 

- decont pentru pacienţii externaţi; 

- Fundamentarea realistă a tarifelor în vederea contractării cu companii de asigurări private. 

  

Dimensiune 

 

Subdimensiuni 

 

Indicatori 2016  

Eficacitate 
clinică 

- Adecvarea procesului de 
îngrijire 

- Conformitatea procesului de 

îngrijire 

- Rezultatele procesului de 

îngrijire 

- Rata reinternărilor – 0.031 

- Rata mortalităţii – 2.39 

- Rata complicaţiilor – 95,26 

- Durata medie de spitalizare – 6.98 

Eficienţă - Utilizarea tehnologiei 
disponibile pentru cele mai multe 

îngrijiri posibile 

- Utilizarea tehnologiei 
disponibile pentru cea mai bună 

îngrijire posibilă  

- Durata medie de spitalizare - 6.98 

- Cost mediu / zi de spitalizare – 690,93 lei 

- cost mediu / investigatie CPU – 131.56 lei  

- Rata de utilizare a tehnologiei existente – 
98% 

 



 

Orientarea spre 
personal 

- Mediul de practică 

- Recunoaşterea nevoilor 
individuale 

- Activităţi de promovare a 
sănătăţii 

- Remunerare adecvată 

- Dezvoltare (educaţie continuă) 

- Satisfacţia personalului 

- Rata absenteismului – 0  

- Rata demisiilor/transferurilor – 1,61 

- Salariul mediu – 8164 lei  

- Număr cursuri specializare – 74 

- numar angajati pregatiti profesional- 237   

- Grad de satisfactie la locul de munca – 

55,10% 

- Gradul de respectare a procedurilor de 

lucru – 65.31% 

- Gradul de informare cu privire la 

actiunile din cadrul spitalului – 90.82% 

 

- Percepţia personalului – 82.7% ? 
Responsabilitate/ 

Receptivitate 

- Integrare în sistemul de sănătate 

- Integrare în comunitate 

- Orientare spre sănătatea publică 

- Acces 

- Continuitate 

- Promovarea sănătăţii 

- Echitate 

- Pondere pacienţi consiliaţi – 37,76% 

- Pondere pacienţi internaţi cu trimitere 
de la medic de familie/ specialist – 0.30 

- Pondere pacienţi cu scrisoare de 
recomandare la externare – 100% 

- Pondere pacienţi transferaţi la alte 
unităţi sanitare – 0.62% 

Siguranţă - Siguranţa pacientului 

- Siguranţa personalului 

- Siguranţa mediului 

- Rata infecţiilor nosocomiale – 0.54 

- Rata accidentelor – 0 

- Rata complicaţiilor – 95,26% 

- incidente nemedicale  aparute in timpul 
interventiilor chirurgicale/anestezice – 0 

Orientarea spre 
pacient 

- Respectul pentru pacienţi 

- Confidenţialitate 

- Comunicare 

- Libera alegere a medicului 

- Satisfacţia pacientului 

- Timp de aşteptare – 45 min 

- Ponderea pacienţilor informaţi – 
97,18% 

- Percepţia pacientului – 86% 

 



 
………MINISTERUL SANATATII..............………………… 

Cod unitate 

0 0 1 3 0 0 

      
 

M.S. 60.4.4A 

 Aprobat prin Ordin MSP 919/2006 Ministerul, Primăria 

Judeţul ………BACAU.......................………………..............  

Localitatea …MOINESTI.................…….............   

Unitatea sanitară    SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA 

MOINESTI 
  

 

Către ……………..DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BACAU.....……………….. 
 

CAP. 2 ACTIVITATEA SPITALULUI,  A CABINETELOR MEDICALE DE SPECIALITATE  

pe  ANUL   2019 

1. Consultaţii de tip ambulator 

Specificare 
Adulţi/

copii R
ân

d
 

TOTAL 

Alergo-

logie, 

imuno-

logie 

clinică 

Boli 

infec-

ţioase 

Cardio-

logie 

Chirur-

gie 

Derma-

tovene-

rologie 

Diabet  

zaharat, 

nutriţie 

şi boli 

metab. 

Endo-

crino-

logie 

Gastro- 

entero-

logie 

Geriatrie 

şi 

geronto-

logie 

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

TOTAL 01 15114 0 940 0 0 0 8646 0 0 0 

pt. locuitorii din 

urban 

adulţi  02 7655 0 465 0 0 0 4616 0 0 0 

copii 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pt. locuitorii din 

rural 

adulţi  04 7459 0 475 0 0 0 4030 0 0 0 

copii 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nr. cabinete funcționale 06 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
 

- continuare - 

R
ân

d
 

Hemato-

logie 

Medicină 

generală 

Medicină 

internă 

Medicina 

muncii 

Medicină 

sportivă 

Nefrolo-

gie 

Neuro-

logie 

Obstetrică- 

gineco-

logie 

Oftalmo-

logie 

Onco-

logie 

medicală 

Orto- 

pedie şi 

traumato-

logie 
C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

- continuare - 

R
ân

d
 

O.R.L. Pediatrie 

Plani-

ficare 

fami-

lială 

Pneumo-

logie 

Psihia-

trie 

Reuma-

tologie 

Recup. 

medicină 

fizică şi 

balneolog 

Recup. 

neuro-

psiho-

motorie 

Uro-

logie 

Sto-

mato-

logie 

Centru 

de 

sănătate 

mintală 

Alte 

specia-

lităţi 

C 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

01 0 0 5528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02 0 0 2574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04 0 0 2954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

2. Tratamente de tip ambulator 

Specificare 
Adulţi/co

pii R
ân

d
 

TOTAL 

Alergo-

logie, 

imuno-

logie 

clinică 

Boli infec-

ţioase 

Cardio-

logie 
Chirur-gie 

Derma-

tovene-

rologie 

Diabet  

zaharat, 

nutriţie şi 

boli metab. 

Endo-

crino-logie 

Gastro- 

entero-

logie 

Geriatrie şi 

geronto-

logie 

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

TOTAL 01 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 

pt. locuitorii din 

urban 

adulţi  02 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 

copii 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pt. locuitorii din 

rural 

adulţi  04 42 0 0 0 0 0 42 0 0 0 

copii 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A4;t2 
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-continuare-  
R

ân
d

 

Hemato-

logie 

Medicină 

generală 

Medicină 

internă 

Medicina 

muncii 

Medicină 

sportivă 

Nefrolo-

gie 

Neuro-

logie 

Obstetrică- 

gineco-

logie 

Oftalmo-

logie 

Onco-

logie 

medicală 

Orto- 

pedie şi 

traumato-

logie 
C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-continuare- 
 

R
ân

d
 

O.R.L. Pediatrie 

Plani-

ficare 

fami-

lială 

Pneumo-

logie 

Psihia-

trie 

Reuma-

tologie 

Recup. 

medicină 

fizică şi 

balneolog 

Recup. 

neuro-

psiho-

motorie 

Uro-

logie 

Sto-

mato-

logie 

Centru 

de 

sănătate 

mintală 

Alte 

specia-

lităţi 

C 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3. Activitatea structurilor de urgenţă 

Specifi- 

care 

Adulţi/ 

copii 

R
ân

d
 

TOTAL 

CONSULTAŢII 

TOTAL 

TRATAMENTE 
TOTAL 

STOMA-

TOLOGIE 

CONSULTAŢII 
TOTAL 

STOMA-

TOLOGIE 

TRATAMENTE 

pt. 

locuitorii 

din urban 

pt. 

locuitorii 

din rural 

pt. 

locuitorii 

din urban 

pt. 

locuitorii 

din rural 

pt. 

locuitorii 

din urban 

pt. 

locuitorii 

din rural 

pt. 

locuitorii 

din urban 

pt. 

locuitorii 

din rural 

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

TOTAL 01 38691 19786 18905 20215 10491 9724 0 0 0 0 0 0 

Din 

care: 

adulţi 02 28994 14422 14572 16627 8335 8292 0 0 0 0 0 0 

copii 03 9697 5364 4333 3588 2156 1432 0 0 0 0 0 0 

Camera 

de 

garda 

adulţi  04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

copii 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UPU/CPU 
adulţi  06 28994 14422 14572 16627 8335 8292 0 0 0 0 0 0 

copii 07 9697 5364 4333 3588 2156 1432 0 0 0 0 0 0 

4. Insuficienţă renală cronică 

Număr bolnavi cu 

insuficienţă renală 

cronică în evidenţă 

din care: 
Număr  

total şedinţe  

de 

hemodializă 

Număr schimburi 

de dializă 

peritoneală 

 

TOTAL  

BOLNAVI 

DIALIZAŢI 
 

                  

din care: 

Hemodializă 
Dializă 

peritoneală 

01 02 03 04 05 06 

0 0 0 0 0 0 

 

5. Insuficienţă renală acută 

Număr bolnavi cu 

insuficienţă renală 

acută, intoxicaţii, 

plasmafereză 

Trataţi cu: Număr total şedinţe de: 

Hemodia-

liză 

Hemofil-

trare 

continuă 

Hemoper- 

fuzie 

Plasmafe- 

reză 

Hemodia-

liză 

Hemofil-

trare 

continuă 

Hemoper- 

fuzie 

Plasmafe- 

reză 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6. Bolnavi de cancer în evidenţa                                            7. Depistarea citologică a 

    cabinetului judeţean de oncologie                                         cancerului colului uterin 

Specificare 

R
ân

d
 

Cazuri noi luate în 

evidenţă 
Bolnavi 

rămaşi în evidenţă 

 

Specificare 

R
ân

d
 In acţiuni 

de 

screening 

La gine-

copate 
Total dc:femei Total dc:femei 

A B 01 02 03 04 A B 01 02 

Toate localizarile din care: 01     
Total femei 

examinate citologic 
01 0 509 

Cancer al colului uterin 02      din care:suspecte 02 0 15 

Cancer al pielii 03      

din care: 

confirmate  

anatomo-

patologic cu 

cancer al 

colului uterin, 

în stadiile 

clinice 

0 03 0 0 
Cancer al prostatei 04  X  X  

Cancer al sînului la femei 05      
I 04 0 0 

Cancer al stomacului 06      

Cancer bronhopulmonar 07     

II 05 0 0 Cancer colorectal 08     

Cancer de ficat 09     

Cancer de pancreas 10      III 

IV 
06 0 0 

Cancer vezica urinară 11     
 

8. Alte proceduri 

Proceduri oncologice                                              Teste de diagnostic                  Proceduri postmortem 

Specificare 

R
ân

d
 

Nr. şedinţe  

Nr. EKG Nr. EEG 

 

Total 

proceduri 
Nr. necropsii 

Chimioterapie 
Rontgen-

terapie 
  

A B 01 02  03 04  05 06 

TOTAL 01 0 0  15023 0  356 20 

urban 02 0 0  6581 0  163 10 

rural 03 0 0  8442 0  193 10 

 

9. Servicii imagistice 

Specificare 

R
ân

d
 

Nr. 

fluoroscopii 

Nr. 

radiografii 

Nr. 

tomografii 

Nr. 

angiografii 

Nr. 

ecografii 

Nr. 

R.M.N. 

Nr. investi-

gaţii de 

medicină 

nucleară 

Alte servicii 

imagistice 

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 

TOTAL 01 0 22003 3264 0 11355 53 0 0 

urban 02 0 9329 1555 0 5451 24 0 0 

rural 03 0 12674 1709 0 5904 29 0 0 

10. Transfuzii 

Sânge şi plasmă 

(în litri) 
Nr. transfuzii Nr. bolnavi transfuzaţi 

Accidente 

Total din care: decese 

01 02 03 04 05 

357.29 1633 506 0 0 

11. Mişcarea însoţitorilor în spital 

R
ân

d
u

l 

Specificare 

Paturi Însoţitori 
Om-zile 

spitalizare 

(contabile) 

Indici 
Exis- 

tente la 

sfârşitul 

anului 

Media 

anuală 

Zile-paturi 

scoase tem- 

porar din 

funcţiune 

Aflaţi Intraţi Ieşiţi Rămaşi 

Utili-

zarea 

paturilor 

Durata 

medie de 

spitalizare 

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1 Însoţitori pt.copii 2 2 0 2 75 75 2 465 232.05 6.04 

2 Însoţitori pt.adulţi x x x 0 0 0 0 0 x 0 
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12. Mişcarea bolnavilor în spital 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.S.                                                                                                                         Semnătura conducătorului unităţii,                                                                                              Intocmit, 

 

                         INDICATORI 
 

R
ân

d
 

Număr paturi 
Număr bolnavi 

Om-zile 

spitalizare 

C
H

E
L

T
U

IE
L

I 

P
E

N
T

R
U

 

M
E

D
IC

A
M

E
N

T
E

 

IN
D

IC
E 

U
TI

LI
ZA

R
E 

A
 

P
A

TU
R

IL
IR

 

IN
D

IC
E 

D
U

R
A

TA
 

M
ED

IE
 S

P
IT

A
LI

ZA
R

E 

Existente 

la 
sfârşitul 

anului 

Media 
anuală a 

paturilor 

Zile/paturi 

scoase 
temporar 

din 
funcţiune 

Aflaţi Intraţi 

Transfe-

raţi din 
alte 

secţii 

Transfe-

raţi în 
alte 

secţii 

Ieşiţi 

Rămaşi 
Total 

din care: 

din 
rural 

decedaţi 
           SECŢIA 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TOTAL 01 414 414.0 0 253 14,445 6,486 6,486 14,510 8,266 347 188 100,690 4,424,118.82 243.21 6.98 

SECTIA MEDICINA INTERNA 02 68 70.9 0 89 2,516 364 342 2,596 1,470 123 31 16,538 696,803.16 233.20 6.76 

Din care COMPARTMENT DIABET 03 2 4.3 0 0 43 2 3 42 19 0 0 233 2,950.04 53.77 5.18 

Din care COMPARTMENT REUMATOLOGIE 04 4 4.0 0 1 295 4 4 296 148 0 0 1,665 45,627.25 416.25 5.55 

Din care COMPARTMENT NEFROLOGIE 05 6 6.0 0 3 144 32 28 148 75 8 3 1,052 81,719.58 175.33 5.88 

Din care COMPARTMENT ENDOCRINOLOGIE 06 4 4.0 0 0 59 0 0 59 15 0 0 200 3,858.74 50.00 3.39 

COMPARTIMENT NEUROLOGIE 07 12 12.0 0 0 537 81 142 470 271 49 6 3,136 114,114.81 261.33 6.92 

COMPART. GASTROENTEROLOGIE 08 20 20.0 0 0 803 180 212 765 460 16 6 4,639 413,895.36 231.95 6.36 

COMPARTIMENT CARDIOLOGIE 09 20 20.0 0 0 728 76 39 760 464 16 5 4,653 148,783.95 232.65 6.21 

COMPARTIMENT RECUPERARE, MEDICINA 

FIZICA SI BALNEARA 
10 12 12.0 0 0 336 0 0 336 244 1 0 3,843 48,004.89 320.25 11.44 

COMP. BOLI INFECTIOASE 11 20 20.0 0 0 748 62 65 745 438 2 0 4,640 139,726.04 232.00 6.36 

SECTIA CHIRURGIE GENERALA 12 73 74.2 0 75 2,893 1,705 1,631 2,988 1,623 78 54 17,457 742,915.73 235.38 6.44 

  Din care   COMPARTIMENT UROLOGIE 13 6 6.0 0 0 95 60 59 96 44 0 0 390 8,573.34 65.00 2.52 

  Din care   COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE 14 6 6.0 0 0 21 0 0 21 13 0 0 77 4,798.08 12.83 3.67 

  Din care   COMPARTIMENT O.R.L. 15 6 6.0 0 0 47 11 11 47 14 0 0 154 4,084.77 25.67 2.66 

  Din care   COMPARTIMENT O.M.F. 16 4 4.0 0 0 127 31 31 127 47 1 0 329 11,311.61 82.25 2.08 

  Din care   COMPARTIMENT CHIRURGIE 

VASCULARA 
17 3 3.0 0 0 57 27 29 55 26 1 0 228 8,598.78 76.00 2.71 

  Din care   COMPARTIMENT CHIRURGIE TORACICA 18 4 4.0 0 0 79 55 44 90 53 5 0 537 27,183.35 134.25 4.01 

COMPARTIMENT ORTOPEDIE 19 20 17.1 0 17 634 613 614 638 341 11 12 4,042 156,866.98 236.60 7.57 

SECTIA PEDIATRIE 20 25 25.0 0 9 970 2 3 963 521 1 15 5,800 64,705.34 232.00 5.96 

SECTIA OBSTETRICA-GINECOLOGIE 21 53 53.0 0 47 2,117 519 509 2,147 1,128 2 27 12,346 213,766.55 232.94 5.95 

 COMP. PREMATURI 22 2 2.0 0 2 34 0 0 36 15 0 0 633 1,428.56 316.50 18.42 

SECTIA A.T.I. 23 21 21.0 0 12 0 2,793 2,790 0 0 0 15 3,967 1,050,387.86 188.90 1.41 

COMPARTIMENT PSIHIATRIE 24 16 14.8 0 0 692 47 113 609 410 0 17 3,925 92,800.73 264.61 6.24 

 COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA 

CARDIO-VASCULARA 
25 12 12.0 0 0 322 0 0 322 195 11 0 3,866 140,444.74 322.17 12.01 

 COMPARTIMENT RECUPERARE NEUROLOGICA 26 10 10.0 0 0 242 0 0 242 151 1 0 3,158 91,065.17 315.80 13.05 

 COMPARTIMENT INGRIJIRI PALIATIVE 27 5 5.0 0 0 149 0 0 149 84 21 0 1,441 92,252.19 288.20 9.67 

 COMPARTIMENT RECUPERARE ORTOPEDIE 

TRAUMATOLOGIE 
28 5 5.0 0 1 118 0 0 119 57 2 0 1,273 48,832.64 254.60 10.87 

 COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA 

RESPIRATORIE 
29 10 10.0 0 1 286 0 0 287 180 4 0 3,012 83,343.19 301.20 10.61 

COMPARTIMENT  PNEUMOLOGIE 30 10 10.0 0 0 320 44 26 338 214 9 0 2,321 83,980.93 232.10 7.20 



 
…………….......MINISTERUL SANATATII……………… 

Cod unitate 

0 0 1 3 0 0 

      
 

M.S. 60.4.4A 

 Aprobat prin Ordin MSP 919/2006 Ministerul, Primăria 

Judeţul ………BACAU....................………………..............  

Localitatea …MOINESTI……….................…….............   

Unitatea sanitară   SPITALUL MUNICIPAL DE 

URGENTA MOINESTI 

 
 

 

Către ……………...DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BACAU.............……………….. 
 

CAP. 2 ACTIVITATEA SPITALULUI, AL AMBULATORIULUI INTEGRAT                                                   

pe  ANUL   2019 

1. Consultaţii de tip ambulator 

Specificare 
Adulţi/

copii R
ân

d
 

TOTAL 

Alergo-

logie, 

imuno-

logie 

clinică 

Boli 

infec-

ţioase 

Cardio-

logie 

Chirur-

gie 

Derma-

tovene-

rologie 

Diabet  

zaharat, 

nutriţie 

şi boli 

metab. 

Endo-

crino-

logie 

Gastro- 

entero-

logie 

Geriatrie 

şi 

geronto-

logie 

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

TOTAL 01 84727 0 0 5861 9963 0 0 3520 6935 0 

pt. locuitorii din 

urban 

adulţi  02 36799 0 0 2737 3447 0 0 2063 4306 0 

copii 03 6515 0 0 0 1635 0 0 0 0 0 

pt. locuitorii din 

rural 

adulţi  04 35111 0 0 3124 3327 0 0 1457 2629 0 

copii 05 6302 0 0 0 1554 0 0 0 0 0 

Nr. cabinete funcționale 06 21 0 0 1 5 0 0 1 1 0 
 

- continuare - 

R
ân

d
 

Hemato-

logie 

Medicină 

generală 

Medicină 

internă 

Medicina 

muncii 

Medicină 

sportivă 

Nefrolo-

gie 

Neuro-

logie 

Obstetrică- 

gineco-

logie 

Oftalmo-

logie 

Onco-

logie 

medicală 

Orto- 

pedie şi 

traumato-

logie 
C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

01 0 0 4177 0 0 2893 5451 5281 6037 0 5827 

02 0 0 1609 0 0 1775 2549 2684 2017 0 2685 

03 0 0 0 0 0 0 0 0 1008 0 76 

04 0 0 2568 0 0 1118 2902 2597 1963 0 3002 

05 0 0 0 0 0 0 0 0 1049 0 64 

06 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 
 

- continuare - 

R
ân

d
 

O.R.L. 
Pediatr

ie 

Plani-

ficare 

fami-

lială 

Pneumo-

logie 

Psihia-

trie 

Reuma-

tologie 

Recup. 

medicină 

fizică şi 

balneolog 

Recup. 

neuro-

psiho-

motori

e 

Uro-

logie 
Stomatologie 

Centru de 

sanatate 

mintala 

Alte 

specialitati 

C 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

01 4368 6565 0 2113 4425 5337 2091 0 3883 0 0 0 

02 1854 0 0 981 2379 2692 1070 0 1951 0 0 0 

03 498 3298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04 1648 0 0 1132 2046 2645 1021 0 1932 0 0 0 

05 368 3267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
 

2. Tratamente de tip ambulator 

Specificare 
Adulţi/co

pii R
ân

d
 

TOTAL 

Alergo-

logie, 

imuno-

logie 

clinică 

Boli infec-

ţioase 

Cardio-

logie 
Chirurgie 

Derma-

tovene-

rologie 

Diabet  

zaharat, 

nutriţie şi 

boli metab. 

Endo-

crinologie 

Gastro- 

entero-

logie 

Geriatrie şi 

geronto-

logie 

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

TOTAL 01 9603 0 0 140 3101 0 0 71 120 0 

pt. locuitorii din 

urban 

adulţi  02 3515 0 0 88 937 0 0 35 63 0 

copii 03 1264 0 0 0 554 0 0 0 0 0 

pt. locuitorii din 

rural 

adulţi  04 3556 0 0 52 1008 0 0 36 57 0 

copii 05 1268 0 0 0 602 0 0 0 0 0 

A4;t2 



  

2 

 

-continuare-  
R

ân
d

 

Hemato-

logie 

Medicină 

generală 

Medicină 

internă 

Medicina 

muncii 

Medicină 

sportivă 

Nefrolo-

gie 

Neuro-

logie 

Obstetrică- 

gineco-

logie 

Oftalmo-

logie 

Onco-

logie 

medicală 

Orto- 

pedie şi 

traumato-

logie 
C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

01 0 0 26 0 0 15 0 1191 2980 0 1450 

02 0 0 13 0 0 9 0 609 992 0 661 

03 0 0 0 0 0 0 0 0 484 0 21 

04 0 0 13 0 0 6 0 582 1022 0 748 

05 0 0 0 0 0 0 0 0 482 0 20 

-continuare- 
 

R
ân

d
 

O.R.L. Pediatrie 

Plani-

ficare 

fami-

lială 

Pneumo-

logie 

Psihia-

trie 
Reuma-

tologie 

Recup. 

medicină 

fizică şi 

balneolog 

Recup. 

neuro-

psiho-

motorie 

Urologie 
Stomatolo

gie 

Centru de 

sanatate 

mintala 

Alte 

specialitati 

C 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

01 1 369 0 0 114 0 0 0 25 0 0 0 

02 0 0 0 0 100 0 0 0 8 0 0 0 

03 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04 1 0 0 0 14 0 0 0 17 0 0 0 

05 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3. Activitatea structurilor de urgenţă 

Specifi- 

care 

Adulţi/ 

copii 

R
ân

d
 

TOTAL 

CONSULTAŢII 

TOTAL 

TRATAMENTE 
TOTAL 

STOMA-

TOLOGIE 

CONSULTAŢII 
TOTAL 

STOMA-

TOLOGIE 

TRATAMENTE 

pt. 

locuitorii 

din urban 

pt. 

locuitorii 

din rural 

pt. 

locuitorii 

din urban 

pt. 

locuitorii 

din rural 

pt. 

locuitorii 

din urban 

pt. 

locuitorii 

din rural 

pt. 

locuitorii 

din urban 

pt. 

locuitorii 

din rural 

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

TOTAL 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Din 

care: 

adulţi 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

copii 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Camera 

de 

garda 

adulţi  04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

copii 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UPU/CPU 
adulţi  06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

copii 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Insuficienţă renală cronică 

Număr bolnavi cu 

insuficienţă renală 

cronică în evidenţă 

din care: 
Număr  

total şedinţe  

de 

hemodializă 

Număr schimburi 

de dializă 

peritoneală 

 

TOTAL  

BOLNAVI 

DIALIZAŢI 
 

                  

din care: 

Hemodializă 
Dializă 

peritoneală 

01 02 03 04 05 06 

0 0 0 0 0 0 

 

5. Insuficienţă renală acută 

Număr bolnavi cu 

insuficienţă renală 

acută, intoxicaţii, 

plasmafereză 

Trataţi cu: Număr total şedinţe de: 

Hemodia-

liză 

Hemofil-

trare 

continuă 

Hemoper- 

fuzie 

Plasmafe- 

reză 

Hemodia-

liză 

Hemofil-

trare 

continuă 

Hemoper- 

fuzie 

Plasmafe- 

reză 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



  

 

3 

 

6. Bolnavi de cancer în evidenţa                                            7. Depistarea citologică a 

    cabinetului judeţean de oncologie                                         cancerului colului uterin 

Specificare 

R
ân

d
 

Cazuri noi luate în 

evidenţă 
Bolnavi 

rămaşi în evidenţă 

 

Specificare 

R
ân

d
 In acţiuni 

de 

screening 

La gine-

copate 
Total dc:femei Total dc:femei 

A B 01 02 03 04 A B 01 02 

Toate localizarile din care: 01     
Total femei 

examinate citologic 
01 142 195 

Cancer al colului uterin 02      din care:suspecte 02 1 5 

Cancer al pielii 03      

din care: 

confirmate  

anatomo-

patologic cu 

cancer al 

colului uterin, 

în stadiile 

clinice 

0 03 0 0 
Cancer al prostatei 04  X  X  

Cancer al sînului la femei 05      
I 04 0 0 

Cancer al stomacului 06      

Cancer bronhopulmonar 07     

II 05 0 0 Cancer colorectal 08     

Cancer de ficat 09     

Cancer de pancreas 10      III 

IV 
06 0 0 

Cancer vezica urinară 11     
 

8. Alte proceduri 

Proceduri oncologice                                              Teste de diagnostic                  Proceduri postmortem 

Specificare 

R
ân

d
 

Nr. şedinţe  

Nr. EKG Nr. EEG 

 

Total 

proceduri 
Nr. necropsii 

Chimioterapie 
Rontgen-

terapie 
  

A B 01 02  03 04  05 06 

TOTAL 01 0 0  10085 32  0 0 

urban 02 0 0  4093 18  0 0 

rural 03 0 0  5992 14  0 0 

 

9. Servicii imagistice 

Specificare 

R
ân

d
 

Nr. 

fluoroscopii 

Nr. 

radiografii 

Nr. 

tomografii 

Nr. 

angiografii 

Nr. 

ecografii 

Nr. 

R.M.N. 

Nr. investi-

gaţii de 

medicină 

nucleară 

Alte servicii 

imagistice 

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 

TOTAL 01 0 5445 884 0 16580 563 0 0 

urban 02 0 2778 464 0 8779 268 0 0 

rural 03 0 2667 420 0 7801 295 0 0 

10. Transfuzii 

Sânge şi plasmă 

(în litri) 
Nr. transfuzii Nr. bolnavi transfuzaţi 

Accidente 

Total din care: decese 

01 02 03 04 05 

0 0 0 0 0 

11. Mişcarea însoţitorilor în spital 

R
ân

d
u

l 

Specificare 

Paturi Însoţitori 
Om-zile 

spitalizare 

(contabile) 

Indici 
Exis- 

tente la 

sfârşitul 

anului 

Media 

anuală 

Zile-paturi 

scoase tem- 

porar din 

funcţiune 

Aflaţi Intraţi Ieşiţi Rămaşi 

Utili-

zarea 

paturilor 

Durata 

medie de 

spitalizare 

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1 Însoţitori pt.copii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Însoţitori pt.adulţi x x x 0 0 0 0 0 x 0 
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12. Mişcarea bolnavilor în spital 

 

 

                         INDICATORI 

 

 

           SECŢIA 

R
ân

d
 

Număr paturi Număr bolnavi 

Om-zile 

spitalizare 

Indici 

Exis-

tente la 

sfârşitul 

anului 

Media 

anuală a 

paturilor 

Zile/paturi 

scoase 

temporar 

din 

funcţiune 

Aflaţi Intraţi 

Transfe-

raţi din 

alte secţii 

Transfe-

raţi în alte 

secţii 

Ieşiţi 

Rămaşi 

U
ti

li
za

re
a 

p
at

u
ri

lo
r 

D
u

ra
ta

 m
ed

ie
 

d
e 

sp
it

al
iz

ar
e 

Total 

din care: 

din rural 
dece-

daţi 

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

 01               

 02               

 03               

 04               

 05               

 06               

 07               

 08               

 09               

 10               

 11               

 12               

 13               

 14               

 15               

 16               

 17               

 18               

 19               

 20               

                  L.S.                                                                                   Semnătura conducătorului unităţii,                                                                                  Intocmit, 

 



Ministerul .......SANATATII...........................................                 M.S.- 60.4.4.A 
                  

Judeţul .............BACAU..........................................................................                 Aprobat prin Ordin MSP 919/2006 
                 

Localitatea ......MOINESTI.......................................................................                

Nr. ....................... ziua .......... luna ..................... anul ............ 

                

Unitatea sanitară  SPITALUL MUNICIPAL DE 

URGENTA MOINESTI.                              

  Către .........DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BACAU.... 

 

CAP 14. CHELTUIELILE BUGETARE ÎN UNTĂŢILE SANITARE 

Anul 2019 
 

 

R
ân

d
 

CHELTUIELI REALIZATE - TOTAL Cheltuieli realizate în spital 

raportate la: 

TOTAL 

cheltuieli 

din care pentru: 

Spitalizare 

de zi 

Cabinete 

şcolare şi 

studenţeşti 

Dispensare 

Tbc. 

Unităţi 

ambulatorii de 

specialitate 

Unităţi 

sanitare 

balneare 

Camera de 

gardă/UPU/

CPU 

Spitale (sanatorii 

Tbc.) 
Un pat Un bolnav 

O zi 

spitalizare 

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Total 01 80 276 750,37 5 490 430,13  436 890,20   4 779 166,34 69 570 263,70 168 044.11 4 733.31 690.93 

Clinic 02            

Urban 03            

Rural 04 80 276 750,37 5 490 430,13  436 890,20   4 779 166,34 69 570 263,70 168 044.11 4 733.31 690.93 
 

- continuare - 

R
ân

d
 Total cheltuieli 

pentru 

medicamente 

din care: cheltuieli efectuate pentru: 
Cheltuieli efectuate pentru medicamente în 

spital raportate la: 

Spitalizare 

 de zi 

Cabinete 

şcolare şi 

studenţeşti 

Dispensare 

Tbc. 

Unităţi 

ambulatorii de 

specialitate 

Unităţi 

sanitare 

balneare 

Camera de 

gardă/UPU/CPU 

Spitale 

(sanatorii Tbc.) 
Un pat Un bolnav 

O zi 

spitalizare 

A 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

01 5 950 476,17 1 286 665,67  3 385,79   236 305,89 4 424 118,82 10 686,28 301,00 43,94 

02            

03 5 950 476,17 1 286 665,67  3 385,79   236 305,89 4 424 118,82 10 686,28 301,00 43,94 

04            
 

L. S. Semnătura conducătorului unităţii,  Şef contabil, 
    

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

   A4; t2 



    Repartizarea cheltuielilor pentru medicamente din spital pe secţiile şi compartimentele componente  

             Secţia  

 

Cheltuieli R
ân

d
 

A.T.I. 
Boli infecţi-

oase 

Boli 
profe-

sionale 

Cardiologie 
Chirurgie 

cardio-

vasculară 

Chirurgie 

generală 

Chirurgie 
maxilo- 

facială 

Chirurgie 

pediatrică 

Chirurgie 

plastică şi 

repara-

torie 

Chirurgie 

toracică 

Chirurgie 
toracică   -

tbc 

Cronici 
Dermato
-venero-

logie 

Diabet 

zaharat, 

nutriţie şi 
b,metabol 

Endocri

nologie 

Gastroenterolo

gie 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Total 01 1 050 387,86 139 726,04  148 783,95  742 915,73          413 895,36 

Clinic 02                 

Urban 03 1 050 387,86 139 726,04  148 783,95  742 915,73          413 895,36 

Rural 04                 

Total 

Cheltuieli 

(rând 01) 

raportate 

la: 

Un pat 05 50 018,47  6 986,30  7 439,20  10 016,84          20 694,77 

Un bolnav 06 374,47 172,50  185,05  158,98          421,05 

O zi 
spitaliz. 

07 264,78 30,11  31,98  42,56          89,22 

 

   - continuare - 

R
ân

d
 Geriatrie 

şi geron-

tologie 

Gineco-

logie 

Hemato-

logie 

Imuno-

logie 

clinică şi 

alergologie 

Medicină 
generală 

Medicină 

internă 

Nefro-

logie 

Neonato-

logie şi 

prematuri 

Neuro-

chirurgie 

Neuro-

logie 

Obste-

trică 

Obstetrică 

ginecologie 

Oftalmo-

logie 

Onco-

logie 

medicală 

O.R.L. 

B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

01      696 803,16  1 428,56  114 114,81  213 766,55    

02                

03      696 803,16  1 428,56  114 114,81  213 766,55    

04                

05      9 825,66  714,28  9 509,57  4 033,33    

06      234,69  39,68  184,65  79,67    

07      42,13  2,26  36,39  17,31    

 

  

 

  - continuare - 



R
ân

d
 Ortoped. şi 

trau-

matolog. 

Pediatrie 
Pneumo-

logie 

Pneumo

-logie 

-tbc 

Psi-

hiatrie 

Psihiatrie 

acuţi 

Psihiatrie 

cronici 

Recupe-

rare 

medicală 

neurologie 

Recup. 

neuro-

psiho-

motorie 

Recupe-

rare 

pediatrică 

Recup. 

medicină 

fizică şi 

balneo. 

Reuma-

tologie 

Tbc. 

osteo-

articulară 

Toxi-

cologie 
Urologie 

Alte 

(Rec.med.Car-

diovasculara) 

B 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

01 156 866,98 64 705,34 83 980,93   92 800,73  91 065,17   48 004,89     140 444,74 

02                 

03 156 866,98 64 705,34 83 980,93   92 800,73  91 065,17   48 004,89     140 444,74 

04                 

05 9 182,46 2 588,21 8 398,09   6 256,23  9 106,52   4 000,41     11 703,73 

06 124,10 65,96 230,72   125,58  376,30   142,87     436,16 

07 38,81 11,16 36,18   23,64  28,84   12,49     36,33 

 

 - Continuare- 

 

 

R
ân

d
 Alte 

(Rec.med.  

Ortopedie) 

Alte 

(Rec.med. 

Respiratorie) 

Alte 

(Ingrijiri 

Paliative) 

B 48 49 50 

01 48 832,64 83 343,19 92 252,19 

02    

03 48 832,64 83 343,19 92 252,19 

04    

05 9 766,53 8 334,32 18 450,44 

06 410,36 290,39 619,14 

07 38,36 27,67 64,02 

 



Unitatea  SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI           Anexa 

   

 

Raportare pentru SAN – 2019 

 

 

Cap.1 Numarul pacientilor in unitatile sanitare 

Internati Numarul cazurilor de zi 

Numarul internatilor Om-zile 

spitalizare Total din care femei: Total din care: femei 
1 2 3 4 5 

14698 7769 100 690 18342 11113 

 INTERNATII = INTRATII+AFLATII 

 

Cap.2 Numarul paturilor  pentru spitalizarea de zi, pe specialitati : 

 

Nr. 
rând 

Specialități medicale 

Paturi pentru spitalizare continuă 
Paturi pentru  
cazuri de zi Total Paturi pentru copii Paturi clinice 

Paturi pentru bolnavi 
cronici 

A B 1 2 3 4 5 

1.  Total, din care: 414  358 56 20 

2.  Interne, din care: 68  68  2 

3.  - pneumologie netuberculoasă      

4.  Nefrologie      

5.  Boli infecțioase, din care: 20  20  1 

6.  - HIV, SIDA      

7.  Boli profesionale        

8.  Cardiologie 20  20  1 

9.  Cronici      

10.  Dermato-venerologie      

11.  Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice      

12.  Endocrinologie, din care:      

13.  - chirurgie endocrină      

14.  Gastroenterologie  20  20  2 

15.  Geriatrie și gerontologie      

16.  Hematologie      

17.  Medicină generală      

18.  Neonatologie, din care:      

19.  - prematuri 2   2  

20.  Neurologie 12  12  1 

21.  Oncologie, din care:      

22.  - chirurgie oncologică      

23.  Pediatrie 25  25  2 

24.  

di
n 

ca
re

: - recuperare pediatrică      

25.  - pneumologie netuberculoasă      

26.  Pneumologie  10  10  1 

27.  

di
n 

ca
re

: - pneumologie TBC      

28.  - chirurgie toracică      

29.  Psihiatrie  16  16  1 

30.  Recuperare, medicină fizică și balneologie 12   12  

31.  Recuperare neuro-psiho-motorie 10   10  

32.  Reumatologie      

33.  Chirurgie  73  73  4 

34.  Neurochirurgie      

35.  Obstetrică-ginecologie 53  53  2 

36.  Oftalmologie      

37.  ORL      

38.  Ortopedie-traumatologie 20  20  2 

39.  Urologie      

40.  ATI (anestezie, terapie intensivă) 21  21   

41.  Alte secții 32   32 1 

 

 

 



Cap.3 Numarul salilor de operatii si al interventiilor chirurgicale efectuate pacientilor 

Nr. 

rand 
 Total 

A B 1 

1 Sali de operatii 5 

Cap.4 Numarul  de consultaţii plătite de angajatori pentru personalul propriu (se vor include 

controalele periodice plătite de către firme sau companii pentru angajații proprii și furnizate de 

unitatea dumneavoastra sanitara) 

 

Nr. 

rand 
 Total 

A B 1 

1 Numar consultatii 2 

 

Cap.5 Numarul de examinari efectuate cu echipamente medicale cu tehnologie avansata : 
tomograf.comp 

u t. 
(ap.T C) 

tomografie cu em 

isie de pozitroni 
(aparate PE T ) 

Gamma rezonantă 
magnetică 

(RMN) 

angiografie 
digitală 

(aparate D S A) 

măruntirea 

calculilor 
renali 

-litotriptor 
(aparate LSI) 

terapie cu 
radiaţii 

(aparate RAD ) 

ap.pentru 

 mamografii 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Examinari:TOTAL 

4148 0 0 616 0 0 0 0 

SPITAL 

3264 0 0 53 0 0 0 0 

AMBULATOR 

884 0 0 563 0 0 0 0 

 

 

Stampila unitatii 

Semnatura conducatorului unitatii,    Intocmit,  



  
.................................................................................................................... 

Cod unitate 

0 0 1 3 0 0 
 

M.S.60.4.4.A 
Aprobat prin Ordin MSP 919/2006 

Ministerul , Primăria 

Judeţul ...BACAU..... 
 

Localitatea ....MOINESTI..... 
 

Unitatea sanitară ....DISPENSAR  T.B.C..... 

 

 

Cap. 3 ACTIVITATEA SANATORIULUI, SPITALULUI, SECŢIEI  

(COMPARTIMENTULUI), CABINETULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 
 

  anul  ..2019..  

 
 

1. Evidenţa bolnavilor tuberculoşi înregistraţi în cursul anului 

1a. Incidenţa (bolnavi noi şi recidive) 

D
o

m
ic

il
iu

l 
b

o
ln

av
u

lu
i Bolnavi înregistraţi în cursul anului: 

Total 

bolnavi 

înregis-

traţi 

 

(col.01= 

02+13) 

Bolnavi noi 

Total 

bolnavi 

noi 

 

(col.02= 

04+08) 

din care: 
Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator 

Total 

 

din care: tbc pulmonar Total 

 

(col. 08= 

09+ ... 

+12) 

osteo- 

arti-

cular 

gan-

gli-

onar 

uro-

geni-

tal 

alte 

locali

-zări Copii  

0-14 ani 

Total din care: cu bK+ 

Total din care: 

numai la 

culturi 

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Total 27 18 1 14 14 14 4 4 1 0 0 3 

Urban 8 5 1 3 3 3 0 2 1 0 0 1 

Rural 19 13 0 11 11 11 4 2 0 0 0 2 
 

- continuare - 

D
o

m
ic

il
iu

l 

b
o

ln
av

u
lu

i 

Bolnavi înregistraţi în cursul anului: 

Bolnavi recidive (readmişi) 

Total 

recidive 

 
(col.13= 

15+19) 

din care: 
Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator 

Total din care: tbc pulmonar Total 

 

(col.19= 

20+ ... +23) 

osteo- 

arti-

cular 

gan-

gli-

onar 

uro-

geni-

tal 

alte 

locali-

zări 
Copii  

0-14 ani 

Total din care: cu bK+ 
Total din care: 

numai la 

culturi 
A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Total 9 0 9 9 6 0 0 0 0 0 0 

Urban 3 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 

Rural 6 0 6 6 5 0 0 0 0 0 025 

1b. Prevalenţa (bolnavi rămaşi în evidenţă la 31 decembrie) 

D
o

m
ic

il
iu

l 

b
o

ln
av

u
lu

i 

Bolnavi rămaşi în evidenţă 

Total  

 

 
(col..01= 

03+07) 

din care: 
Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator 

Total din care: tbc pulmonar Total 

 

(col..07= 

08+ ... +11) 

osteo- 

arti-

cular 

gan-

gli-

onar 

uro-

geni-

tal 

alte 

locali-

zări 

Copii  

0-14 ani 

Total din care: cu bK+ 
Total din care: 

numai la 

culturi 

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Total 25 1 21 21 7 0 4 1 0 0 3 

Urban 6 1 4 4 2 0 2 1 0 0 1 

Rural 19 0 17 17 5 0 2 0 0 0 2 

Notă: Bolnavi rămaşi în evidenţă = total cazuri noi  +  rămaşi cu retratamente  [vezi punctul 4] 
                                                                                                                                                                                                                                                       A4; t2 

2. Mişcarea anuală a baciliferilor la bolnavii cu TBC pulmonar 



 2 

Nr. bolnavilor bK + 

 la sfârşitul anului 

precedent 

Nr. bolnavilor deveniţi 

pozitivi în cursul anu-

lui (inclusiv transferaţi) 

Nr. bolnavilor 

negativaţi  

în cursul anului 

Nr. bolnavilor  

plecaţi sau decedaţi  

în cursul anului 

Nr. bolnavilor 

cu bK + 

la sfârşitul anului 

01 02 03 04 05 

5 21 16 3 7 
 

3. Consultaţii şi tratamente în reţeaua ambulatorie 

 Consultaţii Tratamente Consultaţii stomatologie Tratamente stomatologie 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

Total 

din care: 

copii  

0 - 14 ani 

Total 

din care: 

copii 

0 - 14 ani 

Total 

din care: 

copii  

0 - 14 ani 

Total 

din care: 

copii  

0 - 14 ani 

Total 

din care: 

copii  

0 - 14 ani 

Total 

din care: 

copii 

0 - 14 ani 

Total 

din care: 

copii  

0 - 14 ani 

Total 

din care: 

copii  

0 - 14 ani 

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Dispensar 

tbc 1789 180 1624 145 1820 253 - - x x x x x x x x 

Ambulatoriu 

specialitate - - - - - - - -         

Spital - - - - - - - -         

Camera 

gardă/UPU - - - - - - - -         

Nr. cab. funcţ. 

în ambulator   x x x x   x x x x 

 

4. Cazuri cu retratament de tuberculoză pulmonară în anul .2019 

 Aflaţi 

la 

înce-

putul 

anului 

Intraţi 

în 

cursul 

anului 

Total 

bolnavi 

cron. cu 
retrat. 

(col 1+2) 

din care: Evaluaţi Ne-

eva-

luaţi 

(col.

3-4) 

Rămaşi la 

31 dec 
 

(col. 3-5-6-
9-11-12) 

Total 
evaluaţi 

(col 

5+...+12) 

Vindecat 

sau cu 

tratament 

încheiat 

Infir-
maţi 

Aban

-don, 

pier-
dut 

Eşec 

Mu-
taţi 

Con-

tinuă 
trata-

ment 

Decese 

Tbc 
Alte 
boli 

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
 

Cronici 
 

- - - - - - - - - - - - - - 

Reluaţi 

după 

abandon 

- - - - - - - - - 
--- 

- - - - 

Reluaţi 

după eşec 
3 2 5 5 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

Recidiv 4 9 13 7 4 0 0 0 0 0 3 0 0 6 
 

5. Evoluţia sub tratament a tuberculozei pentru cohorta anului 2018 

 Total 

în 

evid. 

Total 

eva-

luaţi 

Evaluaţi 
Ne-

eva-
luaţi 

Vinde
-cat 

Trata-

ment 

încheiat 

Infir-
maţi 

Aban-

don, 
pierdut 

Eşec 

Mu-
taţi 

Continuă 

tratament 

Decese 

Tbc Alte 

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Tbc.pulmonară – pozitivi 

la examenul microscopic 

N 17 17 13 0 0 0 1 2 1 0 0 0 

R 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tbc.pulmonară – pozitivi 
numai la cultură 

N 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Alte TB (pulmonare 
negative) 

N 5 5 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 

R 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

N = caz nou; R = recidive 
 

6. Acţiuni profilactice (depistare radiologică) 

Depistări Număr persoane examinate 
Nr. persoane suspecte de 

modificări pulmonare 
Număr persoane confirmate cu 

TBC 

A 01 02 03 

Grupe vulnerabile 553 416 10 

Anchete epidemiologice 30 - - 

Notă: Nu vor fi cuprinşi bolnavii trimişi de: dispensare, policlinici, spitale, ca suspecţi de tbc. pt. precizare de 

diagnostic. 

 

 

7. Numărul  investigaţiilor 
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Specificare 

Nr. 

Radio-

scopii 

Nr. 

Radio-

grafii 

Nr. 

tomografii 

Nr. 

tomografii 

compute-

rizate 

Analize 

hematolo- 

gice 

Analize 

serologice 

Analize 

chimice 

Analize 

anatomo-

patologice 

Analize 

citologice 

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Total - 24 - - - - - - - 

În disp.TBC şi în 

ambulator de spec. 

U - 13 - - - - - - - 

R - 11 - - - - - - - 

În spital 
U - - - - - - - - - 

R - - - - - - - - - 

 

- continuare - 

Total 

bacteriologie 

Bacteriologie 

Bacteriologie bK Bacteriologie floră banală 

Microscopii Culturi Anibiograme 

Frotiuri Culturi ABG Total 

efectuate 

din care:  

bK+ 

Total 

efectuate 

din care: 

bK+ 

Total 

efectuate 

din care: cu rezistenţă 

MDR Alte rezistenţe 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 377 19 377 32    253 253 62 

 184 3 184 15    115 115 28 

 193 16 193 17    138 138 34 

           

           

U = urban;   R = rural 

 

8. Transfuzii  9. Ed. pt. sănătate 
  

 Total sânge şi 

plasmă (litri) 

Nr. 

transfuzii 

Nr. bolnavi 

transfuzaţi 

Accidente  Acţiuni de ed.pt. sănătate 

efectuate (lecţii conferinţe, 

consiliere în focar TB) 
Total din care: decese  

A 01 02 03 04 05  

În spital - - - - -  24 
 

10. Examen bacteriologic la bolnavii internaţi 

Baciloscopia la internare Total 
Baciloscopia la ieşirea din unitate (col 1= col. 2 + 3 + 4) 

Pozitivă Negativă Necontrolată 
A 01 02 03 04 

Bolnavi cu baciloscopia pozitivă stabilită la internare - - - - 

Bolnavi cu baciloscopia negativă stabilită la internare - - - - 

Bolnavi cu baciloscopia necontrolată la internare - - - - 
 

11. Mişcarea bolnavilor în spital (detaliat pe secţiile şi compartimentele de tuberculoză) 

Denumire 

secţie şi 

compartiment 

Paturi Bolnavi Indici 

Exist. 

la 

sfârşit. 

anului 

Media 

anuală 

Zile pat 

scoase 

temp.din 

funcţie 

Aflaţi Intraţi 

Transf. 

din 

alte 

secţii 

Transf. 

în 

alte 

sectii 

Ieşiţi 

Ră- 

maşi 

om/zile 

spita- 

liz. 

contab. 

Utiliz. 

patu- 

rilor 
Total 

din care: 

din 

rural 

dece- 

daţi 
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Total - - - - - - - - - - - - - 
              
              
              
              
              
              
              
 

12. Însoţitori 
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Specificare 

Aflaţi la  

începutul  

anului 

 

Intraţi 

 

Ieşiţi 

Rămaşi la 

sfârşitul 

 anului 

Om / zile spitalizare 

(contabile) 

A 01 02 03 04 05 

Pentru copii - - - - - 

 

13. Activitatea serviciului de radiologie 

Specificare Nr. aparate radiografice 
Nr. zile de funcţionare a 

aparatelor 
A 01 02 

Total 1 214 

Urban   

Rural    

 

 

  

  

 

Semnătura conducătorului unităţii, 

      Medic primar pneumotiziolog, 

        Dr. Purcarin Maria. 

    L. S. 



LOCALITATEA                  MOINESTI

UNITATEA SANITARA      SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI

CENTRALIZATORUL ACTIVITATII SPITALULUI  PE ANUL 2019

           SECŢIA

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.00 14 15 16 17 18 19 20 21

TOTAL 01 414 414.00 0 253 14,445 6,486 6,486 14,510 8,266 347 188 100,690 4,424,118.82 10,686.28 301.00 43.94 6.98 243.21 2.39 35.50 74.02

SECTIA MEDICINA INTERNA 02 68 70.9 0 89 2,516 364 342 2,596 1,470 123 31 16,538 696,803.16 9,825.66 234.69 42.13 6.76 233.20 4.74 41.87 0.00

Din care COMPARTMENT DIABET 03 2 4.3 0 0 43 2 3 42 19 0 0 233 2,950.04 680.78 65.56 12.66 5.18 53.77 0.00 10.38 0.00

Din care COMPARTMENT REUMATOLOGIE 04 4 4.0 0 1 295 4 4 296 148 0 0 1,665 45,627.25 11,406.81 152.09 27.40 5.55 416.25 0.00 75.00 0.00

Din care COMPARTMENT NEFROLOGIE 05 6 6.0 0 3 144 32 28 148 75 8 3 1,052 81,719.58 13,619.93 456.53 77.68 5.88 175.33 5.41 29.83 0.00

Din care COMPARTMENT ENDOCRINOLOGIE 06 4 4.0 0 0 59 0 0 59 15 0 0 200 3,858.74 964.69 65.40 19.29 3.39 50.00 0.00 14.75 0.00

COMPARTIMENT NEUROLOGIE 07 12 12.0 0 0 537 81 142 470 271 49 6 3,136 114,114.81 9,509.57 184.65 36.39 6.92 261.33 10.43 51.50 0.00

COMPART. GASTROENTEROLOGIE 08 20 20.0 0 0 803 180 212 765 460 16 6 4,639 413,895.36 20,694.77 421.05 89.22 6.36 231.95 2.09 49.15 0.00

COMPARTIMENT CARDIOLOGIE 09 20 20.0 0 0 728 76 39 760 464 16 5 4,653 148,783.95 7,439.20 185.05 31.98 6.21 232.65 2.11 40.20 0.00

COMPARTIMENT RECUPERARE, 

MEDICINA FIZICA SI BALNEARA
10 12 12.0 0 0 336 0 0 336 244 1 0 3,843 48,004.89 4,000.41 142.87 12.49 11.44 320.25 0.30 28.00 0.00

COMP. BOLI INFECTIOASE 11 20 20.0 0 0 748 62 65 745 438 2 0 4,640 139,726.04 6,986.30 172.50 30.11 6.36 232.00 0.27 40.50 0.00

SECTIA CHIRURGIE GENERALA 12 73 74.2 0 75 2,893 1,705 1,631 2,988 1,623 78 54 17,457 742,915.73 10,016.84 158.98 42.56 6.44 235.38 2.61 63.01 58.60

  Din care   COMPARTIMENT UROLOGIE 13 6 6.0 0 0 95 60 59 96 44 0 0 390 8,573.34 1,428.89 55.31 21.98 2.52 65.00 0.00 25.83 88.54

  Din care   COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE 14 6 6.0 0 0 21 0 0 21 13 0 0 77 4,798.08 799.68 228.48 62.31 3.67 12.83 0.00 3.50 85.71

  Din care   COMPARTIMENT O.R.L. 15 6 6.0 0 0 47 11 11 47 14 0 0 154 4,084.77 680.80 70.43 26.52 2.66 25.67 0.00 9.67 80.85

  Din care   COMPARTIMENT O.M.F. 16 4 4.0 0 0 127 31 31 127 47 1 0 329 11,311.61 2,827.90 71.59 34.38 2.08 82.25 0.79 39.50 98.43

  Din care   COMPARTIMENT CHIRURGIE 

VASCULARA
17 3 3.0 0 0 57 27 29 55 26 1 0 228 8,598.78 2,866.26 102.37 37.71 2.71 76.00 1.82 28.00 69.09

  Din care   COMPARTIMENT CHIRURGIE TORACICA 18 4 4.0 0 0 79 55 44 90 53 5 0 537 27,183.35 6,795.84 202.86 50.62 4.01 134.25 5.56 33.50 58.89

COMPARTIMENT ORTOPEDIE 19 20 17.1 0 17 634 613 614 638 341 11 12 4,042 156,866.98 9,182.46 124.10 38.81 7.57 236.60 1.72 73.99 99.06

SECTIA PEDIATRIE 20 25 25.0 0 9 970 2 3 963 521 1 15 5,800 64,705.34 2,588.21 65.96 11.16 5.96 232.00 0.10 39.24 0.00

SECTIA OBSTETRICA-GINECOLOGIE 21 53 53.0 0 47 2,117 519 509 2,147 1,128 2 27 12,346 213,766.55 4,033.33 79.67 17.31 5.95 232.94 0.09 50.62 98.01

 COMP. PREMATURI 22 2 2.0 0 2 34 0 0 36 15 0 0 633 1,428.56 714.28 39.68 2.26 18.42 316.50 0.00 18.00 0.00

SECTIA A.T.I. 23 21 21.0 0 12 0 2,793 2,790 0 0 0 15 3,967 1,050,387.86 50,018.47 374.47 264.78 1.41 188.90 0.00 133.57 0.00

COMPARTIMENT PSIHIATRIE 24 16 14.8 0 0 692 47 113 609 410 0 17 3,925 92,800.73 6,256.23 125.58 23.64 6.24 264.61 0.00 49.82 0.00

 COMPARTIMENT RECUPERARE 

MEDICALA CARDIO-VASCULARA
25 12 12.0 0 0 322 0 0 322 195 11 0 3,866 140,444.74 11,703.73 436.16 36.33 12.01 322.17 3.42 26.83 0.00

 COMPARTIMENT RECUPERARE 

NEUROLOGICA
26 10 10.0 0 0 242 0 0 242 151 1 0 3,158 91,065.17 9,106.52 376.30 28.84 13.05 315.80 0.41 24.20 0.00

 COMPARTIMENT INGRIJIRI 

PALIATIVE
27 5 5.0 0 0 149 0 0 149 84 21 0 1,441 92,252.19 18,450.44 619.14 64.02 9.67 288.20 14.09 29.80 0.00

 COMPARTIMENT RECUPERARE 

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE
28 5 5.0 0 1 118 0 0 119 57 2 0 1,273 48,832.64 9,766.53 410.36 38.36 10.87 254.60 1.68 23.80 0.00

 COMPARTIMENT RECUPERARE 

MEDICALA RESPIRATORIE
29 10 10.0 0 1 286 0 0 287 180 4 0 3,012 83,343.19 8,334.32 290.39 27.67 10.61 301.20 1.39 28.70 0.00

COMPARTIMENT  PNEUMOLOGIE 30 10 10.0 0 0 320 44 26 338 214 9 0 2,321 83,980.93 8,398.09 230.72 36.18 7.20 232.10 2.66 36.40 0.00

L.S.                 L.S.                                                                                                                                                                               Semnătura conducătorului unităţii,           Intocmit,
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Judeţul ......BACAU...................    

M.S. 60.4.2 

Aprobat prin Ordin MSP 919/2006 
Localitatea ....MOINESTI......    

Unitatea sanitară SPITALUL MUNICIPAL DE 

URGENTA MOINESTI 

  

 

C a p .1 .   D A R E D E  S E A MĂ  
PRIVIND  

PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII SĂNĂTĂŢII 
 

Pentru anul  2019 

 
 

10. Infecţii interioare din  spital  
 

Secţii 

R
ân

d
u

l 

Total Septicemie 

Respiratorii 

Digestive Urinare 

Organe 

genitale 

femei 
Total 

Pneumonii, 

bronho-

pneumonii. 

A B 01 02 03 04 05 06 07 

Total 01 78 5 1 1 56 1 0 

Pediatrie 02 0 0 0 0 0 0 0 

Nou născuţi 03 0 0 0 0 0 0 0 

Obstetrică 04 1 0 0 0 1 0 0 

Ginecologie 05 0 0 0 0 0 0 0 

Chirurgie 06 21 1 0 0 10 1 0 

ATI 07 2 0 1 1 0 0 0 

Dializă 08 0 0 0 0 0 0 0 

Alte secţii 09 54 4 0 0 45 0 0 
 

- continuare - 

R
ân

d
d
u

l 

Cutanate 

după: 

Injecţii 

Puncţii 

Plagă 

chirurgicală 
Alte 

Decedaţi 

Total 

din care: 

prin efectele 

adverse ale 

agenţilor terapeut 

sub un an 1 - 4 ani 

B 08 09 10 11 12 13 14 15 

01 2 3 10 0 0 0 0 0 

02 0 0 0 0 0 0 0 0 

03 0 0 0 0 0 0 0 0 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 0 0 0 0 0 0 0 0 

06 0 0 9 0 0 0 0 0 

07 0 1 0 0 0 0 0 0 

08 0 0 0 0 0 0 0 0 

09 2 2 1 0 0 0 0 0 

 

Semnătura conducătorului unităţii 

 

        L. S. 



Judeţul ...........BACAU.................    

 Localitatea ...MOINESTI.....................    

Unitatea sanitară  SPITALUL MUNICIPAL DE 

URGENTA MOINESTI 

  

 

ANUL  2019 
 

4.  Laboratoare medicale  
 

Specificare  Total 

A B 01 

Total,               din care: 01 5 

Analize medicale,  din care: 02 1 

- Biochimie 03 1 

- Hematologie 04 1 

- Alergologie si imunologie 05 1 

- Microbiologie, din care: 06 1 

                                - bacteriologie 07 1 

                                -bacteriologie BK* 08 1 

                                -virusologie 09  

                                -micologie 10 1 

                                 -parazitologie 11 1 

- Diagnostic molecular 12  

- Genetica 13  

- Toxicologie 14  

Anatomie patologica, din care: 15 1 

                              -  Histopatologie 16 1 

                               - Citologie 17 1 

                               -Prosectura 18 1 

Diagnostic cu ultrasunete 19  

Explorari functionale  20  

Medicina nucleara 21  

Radiologie si imagistica medicala 22 1 

Radioterapie 23  

Recup.  med. fizica si balneologie 24 1 

Alte 25 1 
 

Semnătura conducătorului unităţii                                                                                                                     Intocmit, 

 

        L. S. 



Judeţul    BACAU...........    
M.S. 60.4.2 

Aprobat prin Ordin MSP 919/2006 

Localitatea      MOINESTI ..................    

Unitatea sanitară SPITALUL MUNICIPAL DE 

URGENTA MOINESTI. 

  

 

C a p .1 .   D A R E D E  S E A MĂ  
PRIVIND  

PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOAŞTERII SĂNĂTĂŢII 
 

ANUL 2019 

 

I. DEMOGRAFIE 
 

 

1. Mişcarea naturală a populaţiei    
 

Mediul 

R
ân

d
u

l Nr. Nr. Nr. Nr. decedaţi sub 1 an Nr. Nr. decese materne prin: 

născuţi născuţi decedaţi 
Total 

0 - 6 0 - 27 decedaţi 
Total 

avort risc 

vii morţi (total) zile zile 1 - 4 ani  obstetric 

A B             01 02             03 04 05 06 07 08 09 10 

Total 01 889 4 347 0 0 0 0 0 0 0 

Urban 02 889 4 347 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2. Evidenţa gravidelor (în evidenţa medicului de familie)  
 

Mediul 

R
ân

d
u

l Nou intrate în evidenţă Scoase 

din 
evidenţă 

Rămase 

în 
evidenţă 

Total Nou  din care: Nou depistate după luna sarcinii Venite din 

din care: depistate cu risc I - III IV - V VI - IX alte terit. 

A B             01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Total 01          

Urban 02          

Rural 03          

 

3. Gravide nou depistate pe grupe de vârstă 
 

Total 

gravide nou 

depistate 

 

Grupa de vârstă a gravidei 

Sub 15 

ani 
15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 

50 ani şi 

peste 
A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

 01          

 

4. Întreruperea cursului sarcinii (în spital)  
 

 

R
ân

d
u

l  din care: Grupa de vârstă 

Mediul Total din 

rural 
Sub 

15 ani 
15 - 19 

ani 

20 - 24 

ani 

25 - 29 

ani 

30 - 34 

ani 

35 - 39 

ani 

40 - 44 

ani 

45 - 49 

ani 

50 şi 

peste   

A B             01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Total 01 89 40 1 3 14 16 27 14 12 2 0 

La cerere 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avort incomplet 03 89 40 1 3 14 16 27 14 12 2 0 

Avort provocat 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



 2 
A4 ;  t2  

 

 

II. MORBIDITATE 

 
1. Evidenţa bolnavilor tuberculoşi  (în dispensarul de ftiziologie)  
 

 
R

ân
d
u

l Bolnavi noi Bolnavi readmişi  Bolnavi scoşi din evidenţă Bolnavi rămaşi în evid. 

Mediul 0 - 14  15 + 0 - 14 15 + Total din care decedaţi 0 - 14 15 + 

 ani ani ani ani 0 - 14 ani 15 + ani  0 - 14 ani 15 + ani ani ani 

A B             01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Total 01 1 17 0 9 1 29 0 4 1 24 

Urban 02 1 4 0 3 1 13 0 1 1 5 

Rural 03 0 13 0 6 0 16 0 3 0 19 

 

 
2. Evidenţa bolnavilor de cancer (în cabinetul de oncologie)  
 

 

R
ân

d
u

l Bolnavi nou depistaţi 

Mediul Total localizări Piele Sân (la femei) Col uterin 

 din care Total din care: stadii curabile Total din care: stadii curabile Total din care: stadii curabile 

A B             01 02 03 04 05 06 07 

Total 01        

Urban 02        

Rural 03        

 
- continuare - 

 

R
ân

d
u

l Bolnavi nou depistaţi Total 

Mediul Bronho-pulmonar Stomac Prostată bolnavi rămaşi 

 Total din care: stadii curabile Total din care: stadii curabile Total din care: stadii curabile în evidenţă 

A B             08 09 10 11 12 13 14 

Total 01        

Urban 02        

Rural 03        

 

 
3. Evidenţa diabetului zaharat (în cabinetul de nutriţie şi diabet)  
 

 

R
ân

d
d
u

l Pe forme clinice Pe grupe de vârstă 

Specificare   Adulţi     

 Total Juvenil Insulino 

dependenţi 

Non-insulino 

dependenţi 
Alte forme 0 - 14 

ani 

15 - 64  

ani 

65 ani 

şi peste 

A B             01 02 03 04 05 06 07 08 

Cazuri noi 01 347 0 36 311 0 0 186 161 

Rămaşi în evidenţă   din care în: 02 4182 0 14 4168 0 0 2310 1872 

Urban 03 2581 0 5 2576 0 0 1440 1141 

Rural 04 1601 0 9 1592 0 0 87 731 
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4. Evidenţa bolnavilor psihici (în cabinetul de psihiatrie, LSM)  
 

 

R
ân

d
u

l Cazuri noi Total din care:  Bolnavi psihici periculoşi 

Mediul Total Psihoze bolnavi rămaşi Cazuri Rămaşi în evidenţă 

 din care: alcoolice în evidenţă noi Total 0 - 14 ani 

A B             01 02 03 04 05 06 

Total 01       

Urban 02       

Rural 03       

 
- continuare - 

 

R
ân

d
u

l Bolnavi psihici periculoşi Dependenţi de droguri 

ilegale Mediul Rămaşi în evidenţă În tratament 

 15 - 17 ani 18 - 64 ani 65 + ani Ambulator Spitalizat Cazuri noi Total în evid 

A B             07 08 09 10 11 12 13 

Total 01        

Urban 02        

Rural 03        

 

 

 
5. Evidenţa copiilor (sub 3 ani cu malnutriţie proteino-calorică 

    (în cabinetul medicului de familie) 
 

 

 

R
ân

d
u

l Bolnavi noi din care:  Decedaţi Rămaşi în evidenţă Copii alimentaţi la sân 

Mediul Total din care: Total din care: Total din care: La La 

 0 - 3 ani sub un an 0 - 3 ani sub un an 0 - 3 ani sub un an 3 luni 6 luni 

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 

Total 01         

Urban 02         

Rural 03         

 

 

 
6. Evidenţa reumatismului articular acut (în cabinetul de cardiologie sau 

pediatrie) 
 

 

 

R
ân

d
u

l Bolnavi noi 0 - 14 ani Rămaşi  

Mediul Total din care: în 

  cu leziuni cardiace evidenţă 

A B 01 02 03 

Total 01    

Urban 02    

Rural 03    
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7. Alte boli (în cabinetul medicului de familie)  
 

 

Mişcarea bolnavilor 

 în evidenţă 

R
ân

d
u

l Guşa 

simplă şi 

nodulară 

netoxică 

 

Diabet 

zaharat 

Malnutriţie 

proteino-

calorică 

 

Rahitism 

evolutiv 

 

Anemii 

 

 

Tulburări 

mintale 

 

Epilepsie 

Reumatism 

articular 

acut 

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 

Aflaţi 01         

Intraţi               din care: 02         

Confirmaţi de specialist 03         

Ieşiţi                 din care: 04         

Decedaţi 05         

Rămaşi în evidenţă 06         

Indici de,prevalenţă 07         

 

 

- continuare - 

R
ân

d
u

l 

Cardiopa 

tii 

reumatis-

male 

cronice 

Boli 

hiperten- 

sive 

Cardio-

patie 

ische-

mică 

Cord 

pulmonar 

cronic 

Boli 

cerebro- 

vasculare 

Boli 

pulmo- 

nare 

cronice 

obstruct. 

Boală 

ulceroasă 

Ciroza 

şi 

 alte 

hepatite 

cronice 

Nefrito-

patii 

cronice 

Calcu-

loză 

urinară 

Malform. congenit. 

Total  
din care: 

Aparat 

circulator 

B 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

01             

02             

03             

04             

05             

06             

07             

 

 

 

 

8. Incapacitatea temporară de muncă (cabinetul de întreprindere)  
 

Nr.  

salariaţi 

Total 

cazuri I.T.M. 
Total zile I.T.M. 

din care: 

Boli infecţioase 

şi parazitare 

Tulburări 

mintale 

Bolile aparatului 

circulator 

01 02 03 04 05 06 

      
 

 

- continuare - 

din care: 

Bolile aparatului Bolile aparatului Bolile aparatului Bolile aparatului Boli Traumatisme., otrăviri 

respirator digestiv uro-genital osteo-articular profesionale Total    din care: de muncă 

07 08 09 10 11 12 13 
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9. Bolnavi ieşiţi din spital   
 

 din care: Din total: pe boli, grupe sau clase de boli 

      din care:    Sistem Trau- 

Total 

 

 

din 

rural 
sub 

un an 

Infec- 

ţioase 

Tumori 

maligne 

Aparat 

circulat. 

Infarct 

ac. mio-

cardic 

Alte 

ischem. 

miocard 

Cerebro 

vascu-

lare 

Aparat 

respira-

tor 

Aparat 

digestiv 

Aparat 

uro- 

genital 

osteo- 

articu- 

lar 

matis- 

me / 

otrăviri 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

14510 8266 1164 533 201 2320 22 67 218 2183 3047 195 1075 631 

 

- continuare - 

Tulb. 

mintate 

Cu consum ilicit 

de droguri 
Născuţi vii Decedaţi (din total ieşiţi din spital Cost / pat / zi 

cu durata  Prima Cu mal- din care:  din care:  din care: 

de spita-

liz. >365 

zile 

Total 
din care: 

spitali-

zare 

formaţii 

conge- 

nitale 

Down Total sub 

un an 

Apendi- 

cită 

 

Hernie 

Colecis- 

tită 

litiază 

urinară 

Total pt. medi- 

camente 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

0 0 0 0 0 347 0 0 0 0 0   

 

 

10. Infecţii interioare din  spital  
 

 

R
ân

d
u

l Total  Respiratorii   Organe 

 Septicemie 
Total 

Pneumon 
bronhopneum. 

Digestive Urinare genitale 

femei 
A B 01 02 03 04 05 06 07 

Total 01 78 5 1 1 56 1 0 

Pediatrie 02 0 0 0 0 0 0 0 

Nou născuţi 03 0 0 0 0 0 0 0 

Obstetrică 04 1 0 0 0 1 0 0 

Ginecologie 05 0 0 0 0 0 0 0 

Chirurgie 06 21 1 0 0 10 1 0 

ATI 07 2 0 1 1 0 0 0 

Dializă 08 0 0 0 0 0 0 0 

Alte secţii 09 54 4 0 0 45 0 0 

 

- continuare - 

R
ân

d
d
u

l  după:   Decedaţi 

 Injecţii Plagă   din care: 

Cutanate Puncţii chirurgicală Alte Total prin efectele adverse 
ale agenţilor terapeut sub un an 1 - 4 ani 

B 08 09 10 11 12 13 14 15 

01 2 3 10 0 0 0 0 0 

02 0 0 0 0 0 0 0 0 

03 0 0 0 0 0 0 0 0 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 0 0 0 0 0 0 0 0 

06 0 0 9 0 0 0 0 0 

07 0 1 0 0 0 0 0 0 

08 0 0 0 0 0 0 0 0 

09 2 2 1 0 0 0 0 0 
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11. Boli infecţioase şi parazitare  
 

Boala  Cazuri noi  Boala  Cazuri noi 

A B 01  A B 01 

Tuberculoză 01   
Rubeolă 

Total  -  din care: 12  

Hepatită 

virală 

Total - din care: 02   rubeolă congenitală 13  

hepatită virală - A 03   Difterie  14  

hepatită virală - B 04   
Tetanos 

Total - din care: 15  

Sifilis  

  

Total - din care: 05   tetanos neonatal 16  

sifilis congenital 06   Poliomielită 17  

Infecţie gonococică 07   Parotidită epidemică 18  

Tuse convulsivă 08   Malarie 19  

Rujeolă 09   Alte 20  

 

 

12. HIV, SIDA  
 

Nr. cazuri noi HIV 
Nr. cumulativ HIV 

cazuri seropozitive 
Nr. cazuri noi SIDA 

Nr. total cazuri SIDA 

rămase în evidenţă 
Nr. decese SIDA 

01 02 03 04 05 

     
 

 

 

 

III. ASPECTE IGIENICO-SANITARE  
(AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ - 

SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE  ŞI PROGRAME) 
 

 

1. Focare de toxiinfecţii alimentare  

( nou apărute în perioada respectivă) 
 

Tabel T 16, TP; I, TD:C, TL:L  

2. Boli  

profesionale  
 

Nr. focare Nr. bolnavi  Cazuri noi 

01 02  01 

    
 

 

3. % Copii sub un an respectiv sub doi ani imunizaţi contra:  
 

Sub un an Sub doi ani 

Tuberculozei Difteriei Tetanosului Tusei convulsive  Poliomielitei Rujeolei 
01 02 03 04 05 06 

      
 

 

4. Consumul mediu 

    pe zi  

    de o persoană 

 

 

 

Tabel T 19, TP; I, TD:C, TL:L 

 5. Emisii de 

    bioxid de sulf  

    (kg de o pers.) 

 

 

Total (kcal) Lipide (g) Proteine (g)  Emisii de bioxid de sulf (kg de o pers.) 

01 02 03  01 
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6. Vaccinări, rapeluri 
 

Mediu 
 

 

Varsta 

 TOTAL BCG Antihepatita B Antipoliomielitice 

V. POT 

Antipoliomielitice 

V. PI 

Diftero- tetano- pertusis Antirujeolice 

V R V R 3 doze R 3 doze 4 doze 5 doze 3 doze 4 doze 5 doze 3 doze 4 doze 5 doze V R 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Total general 1                  

Total urban 2                  

D
in

 c
ar

e:
 

0-2 ani 3                  

3-4 ani 4                  

5-14 ani 5                  

15 ani + 6                  

d.c.: gravide 7                  

Total rural 8                  

D
in

 c
ar

e:
 

0-2 ani 9                  

3-4 ani 10                  

5-14 ani 11                  

15 ani + 12                  

d.c.: gravide 13                  
 
 

 

- continuare -  
 
Mediu 

 
Varsta 

 
ROR Antirubeolice Difterotetanice Antitetanice Antigripale Antitifoidice Antidizenterice Antiamarilice Alte 

DI DII V V R V R V V R V V V R 

A B C 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Total general 1               

Total urban 2               

D
in

 c
ar

e:
 

0-2 ani 3               

3-4 ani 4               

5-14 ani 5               

15 ani + 6               

d.c.: gravide 7               

Total rural 8               

D
in

 c
ar

e:
 

0-2 ani 9               

3-4 ani 10               

5-14 ani 11               

15 ani + 12               

d.c.: gravide 13               
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7. Testarea imunităţii  
 

  

R
ân

d
d
u

l Nr. persoane testate 

Mediul Vârsta (ani) Difterie Tetanos Rujeolă Hepatită B Tuberculoză 

  Total Pro- Total Pro- Total Pro- Total Pro- Total <10 10 -14 15 

  din care: tejate din care: tejate din care: tejate din care: tejate din care: mm mm mm 

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Total general 01         19 15 2 2 
Total urban 02         9 8 1 0 

Urban 

0 - 1 ani 03         0 0 0 0 
1 - 2 ani 04         4 4 0 0 
3 - 6 ani 05         0 0 0 0 

7 - 14 ani 06         3 3 0 0 

15 + ani 
din care: 

Gravide 07         2 1 1 0 
Pop. gen. 08         0 0 0 0 

Total rural 09         10 7 1 2 

Rural 

0 - 1 ani 10         0 0 0 0 
1 - 2 ani 11         1 1 0 0 
3 - 6 ani 12         2 1 1 0 

7 - 14 ani 13         6 5 0 1 

15 + ani 
din care: 

Gravide 14         1 0 0 1 
Pop. gen. 15         0 0 0 0 

 

 

 

8. Alte aspecte ale activităţii igienico-sanitare  
 

Mediul 

R
ân

d
d
u

l Alimente scoase din consum (kg) Control sanitar 

Lapte şi derivate Carne, peşte şi derivate Nr. amenzi aplicate 
Limitarea sau 

suspendarea activităţii 
A B 01 02 03 04 

Total 01     
Urban 02     

Rural 03     
 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura conducătorului unităţii                                                                                                                            Intocmit, 

 

     L. S. 

 

 

 












































































































































































	raport manager 2019.pdf (p.1-76)
	documente unite refacut.pdf (p.77-189)
	documente unite refacut.pdf (p.1-102)
	1.a  MS 60 4 4 A_Cap 2_activitate_spital_cab.med.de spec.pdf (p.1-4)
	1.b  MS 60 4 4 A_Cap 2_activitate_spital_ambulator integrat.pdf (p.5-8)
	2 MS.60.4.4.A_Cap.14_CHELTUIELILE.BUGETARE.pdf (p.9-11)
	3 raportare san 2019-publice.pdf (p.12-13)
	4 Cap.3 TBC an   2019.pdf (p.14-17)
	5 Centralizatorul activ spitalului 2019.pdf (p.18)
	6 formular infectii nosocomiale..pdf (p.19)
	7 Lista laboratoare.pdf (p.20)
	8.anul 2019 MS.60.4.2.A_ CAP.1_Dare_de_seama_.pdf (p.21-29)
	9.ambulatoriu sem I 2019.PDF (p.30-31)
	10.CNP-uri internate sem I 2019.PDF (p.32)
	11.CPU sem I 2019.PDF (p.33)
	12.morbiditatea spitalizata sem I 2019.PDF (p.34-61)
	13.structura venituri si cheltuieli sem I 2019.PDF (p.62)
	14.structuri cu paturi sem I 2019.PDF (p.63)
	15.ambulatoriu sem II 2019.PDF (p.64)
	16.CNP-uri internate sem II 2019.PDF (p.65)
	17.CPU sem II 2019.PDF (p.66)
	18.morbiditate spitalizata sem II 2019.PDF (p.67-101)
	19.structura venituri si cheltuieli sem II 2019.PDF (p.102)
	20.structuri cu paturi sem II 2019.PDF (p.103)

	SCAN0000.PDF (p.103-113)


