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• Moinesti exista inca din timpul Dacilor Liberi

• Exista o cetatuie dacica (secolele I i.Hr.-I d.Hr.) in 
zona Dealului Cetatuia
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Cetatuia Moinesti
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Dimitrie Cantemir (1673-1723) mentioneaza
pentru prima data satul Moinesti in „Descriptio

Moldavie” in anul 1467
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Moinesti

Stefan cel Mare

Vlad Tepes

Matei Corvin

Baiazid I

Cazimir IV Iagello

Cazimir IV Iagello
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Baia



Moinesti s-a dezvoltat pe baza a doua resurse
naturale:

 Paduri

 Petrol 

Sonde de extracție lângă Moinești, 1964Ciurea 2020



Inainte Azi
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Este mentionat inca din secolul al XV-lea: 

 “păcuri” (bălţi de ţiţei) sau

 “fântâni de păcură” de pe moşiile unor boieri.

Dimitrie Cantemir relateaza:

 “nu departe de satul Moineşti, în ţinutul Bacăului, curge dintr-
un izvor păcură amestecată cu apă, de care se servesc ţăranii
ca să-şi ungă carele”

Lucrător într-un puț de petrol la Moinești, 1875.
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Moinesti a fost un important centru de 
cultura mozaica:

Moshe David Shub

 a fondat in 1882 prima colonie evreiasca
din Palestina in satul Ros Pina (22 familii
din Moinesti, 10 din Barlad, 8 din Galati 
si una din Focsani)

Moshe David Shub (1854-1938)

Ros Pina
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Moinesti a fost un important centru de 
cultura mozaica:

 Alexandru Sever (n. Solomon 
Silberman)

 Prozator si dramaturg

 Moses Rosen: 

 sef-rabin al Cultului Mozaic din 
Romania

 1957 deputat in Marea Adunare
Nationala

 1992 membru de onoare al Academiei
Romane

Moses Rosen (1912-1994)

Alexandru Sever (1921-2010)
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Samuel Rosenstock “Tristan Tzara”

 Poet si eseist roman evreu

 Nascut in Moinesti

 Cofondator al miscarii culturale dadaiste
Samuel Rosenstock 1896-1963 

(Tristan Tzara)

Grup de dadaiști, 1920, Paris
Monument dadaist, comemorand 100 de ani de la 

nasterea lui T. Tzara – localizat in MoinestiCiurea 2020



Gheorghe Popa n.1943

Cornel Palade n. 1952

Stela Teodorescu (1926-2008)

 Gheorghe Popa – fizician, fost rector al  
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași

 Cornel Palade - umorist și prezentator 
TV

 Stela Teodorescu - psiholog, profesor 
universitar, prorector al Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași
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 In 1866 cand in Moinesti erau 511 
familii, se infiinteaza prima scoala
de baieti si este frecventata de 64 
de elevi

 In 1924 se infiinteaza scoala de 
fete

 In 1957 se infiinteaza primul Liceu 
de Cultura Generala – clasele I-XI

Cladirea Scolii de Fete

Cladirea Scolii de Baieti

Ciurea 2020



 In 1967 liceul se muta intr-o 
cladire noua si ofera si
posibilitatea de cazare intr-un 
camin cu 10 dormitoare

 Intre anii 1965-1977 cat timp 
liceul a fost cu profil real-
umianist, 27% din totalul 
absolventilor au fost admisi in 
invatamantul superior

Cladirea Liceului din Moinesti, 
actual „Spiru Haret”

Caminul liceului in perioada 
1968-1988
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• Prima atestare medicala a Spitalului Municipal 
de Urgenta din Moinesti dateaza din anul 1873
si provine din Registrul Starii Civile in care 
apare mentionat „ Vasile Lupu, din Comuna 
Valea Arinilor, mort in cadrul Spitalului din 
Moinesti.” 

• In primii ani de existenta a Spitalului, 
personalul era format dintr-un medic, un 
intendent, un barbier si 7 oameni de serviciu. 

• In anul 1889, Spitalul din Moinesti se muta 
intr-un sediu mai nou si mai incapator, format 
din doua saloane mari a cate 20 de paturi, 
cateva rezerve mici, iar pe parcursul anilor se 
adauga unele anexe. 
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• In anul 1890, Spitalul din Moinesti,
a fost mutat mutat intr-un alt sediu, mai 

incapator, care exista si astazi. 
„Spitalul vechi” cum il stiu si localnicii, 
adaposteste in prezent sectiile de Boli 

Infectioase si Pneumologie. 

• Spitalul  din Moinesti a fost dotat initial cu 
doua saloane mari, cu cate 20 de paturi 
fiecare, pentru femei si pentru barbati, 

plus cateva rezerve mici. De-a lungul anilor, 
au fost adaugate cateva anexe, ce exista si 

in prezent. 

• In anul 1950 a fost infiintata Policlinica 
Moinesti, care a functionat pana in anul 

1975 in localul vechi al Judecatoriei. 



• In anul 1968, Spitalul  din 
Moinesti, avea ca si sectii doar 
Boli Infectioase, Dermatologie, 

Pediatrie si o sectie dedicata 
special nasterilor. Intr-o alta 

cladire, situata mai sus de Trustul 
Petrolului, functiona doar 

cabinetul de Ftiziologie (T.B.C).

• In anul 1973, dupa aparitia
decretului, Spitalul Unificat din 
Moinesti dispunea de 466 de 

paturi, laborator de Radiologie si 
analize medicale, o sectie
exterioara de chirurgie la 

Lucacesti, o sectie de medicina 
interna, o cresa, o policlinica, un 
serviciu de ambulanta si 23 de 

dispensare medicale. 
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• In anul 1975, a fost dat in 
folosinta noul local al 
Spitalului Orasanesc
Moinesti, unde 
functioneaza si in prezent. 
Initial, cele 550 de paturi 
erau repartizate sectiilor
de Medicina Interna, 
Chirurgie, Pediatrie si Boli 
Infectioase. In anul 
urmator, a fost infiintata si 
sectia de Anestezie –
Terapie Intensiva. 
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• In anul 2001, in urma 
declararii ca si 
Municipiu al Orasului
Moinesti, denumirea 
Spitalului se schimba in 
„Spitalul Municipal 
Moinesti”, iar in anul 
2006 capata statutul de 
Spital de Urgenta, 
ajungand la titulatura 
actuala. 
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IN PREZENT Spitalul Municipal 
de Urgenta din Moinesti
dispune de 7 sectii si 17 

compartimente cu paturi, un 
laborator de analize medicale, 

un laborator de Anatomie 
Patologica, un centru de 
Radiologie si Imagistica, 
compartiment de primiri 
urgente, ambulatoriu de 

specialitate, bloc operator 
dotat. 





 CE OBIECTIVE ARE?
 CU CE SE DEOSEBESTE DE ALTII?
 INCOTRO SE INDREAPTA?

 Spitalul Municipal de Urgenta din 
Moinesti si- a propus ca si serviciile 
medicale asigurate sa devina calitativ 
superioare, astfel incat sa fie preferate 
in fata altora atat in sistemul medical 
de stat cat si privat. 

 Se va crea oportunitatea de implicare 
extinsa a Spitalului din Moinesti in 
proiecte de dezvoltare stiintifice, 
sociale, economice si culturale la nivel 
regional si national prin activitati de 
formare continua. 



Presiunea externa dar si cea interna a 
obligat Spitalul Moinesti sa-si gandeasca
viitorul 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. 

http://www.zp.ro/Viziune_novatoare_bw-414.gif


EXTINDERE SPATII SPITALIZARE – SPITALUL 
DE URGENTA MOINESTI 

Perioada: 2017-2020

Obiectivele specifice ale proiectului:
• Extindere spatii spitalizare la Spitalul Municipal de 

Urgenta Moinesti;
• Echiparea cu aparatura de înalta performanta;
• Instruirea personalului pentru utilizarea 

corespunzatoare a noilor echipamente si dotari.



EXTINDERE BLOC MATERNO-INFANTIL LA SPITALUL MUNICIPAL 
DE URGENTA MOINESTI IN PERIOADA 2018-2022

Obiectivele generale preconizate sunt:
• asigurarea calităţii infrastructurii spitaliceşti în acord cu 

normele de funcţionare, autorizabile şi în acord cu 
normativele de proiectare şi verificare ale construcţiilor 
spitaliceşti,

• integrarea secţiilor dedicate îngrijirii copiilor pentru toate 
grupele de vârstă în cadrul aceleiaşi incinte,

• păstrarea Nivelului II de clasificare al Secţiei Obstetrică-
Ginecologie şi Neonatologie - conform Ordinului Ministrului 
Sănătăţii nr. 910/2002- privind criteriile de ierarhizare a 
secţiilor de spital de specialitate obstetrică-ginecologie şi 
neonatologie

• asigurarea tuturor spaţiilor normate din structura intrinsecă 
a fiecărei secţii

• cresterea nivelului de protectie a sănătătii concomitent cu 
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din regiune, 
prin furnizarea unor servicii publice de sănătate la o calitate 
crescută si sporirea accesului populatiei la aceste servicii. 



REABILITATE BLOC OPERATOR ASEPTIC 
Perioada: 2018-2020

Prin acest proiect se obţin următoarele efecte
pozitive:
• realizarea Programului cadru de Conformare
• asigurarea obţinerii autorizaţiei de 

funcţionare a spitalului şi a Blocului operator;
• asigurarea unui mediu curat cu temperatură şi 

umiditate, controlat şi lipsit de germeni 
patogeni in Blocul Operator 

• prevenirea si limitarea transmiterii infectiilor
nosocomiale

• asigurarea siguranţei pacienţilor şi a 
personalului din spital

• îmbunătăţirea performanţei echipei medicale 
în sala de operaţie

• respectarea si alinierea la standardele de 
calitate

• creşterea confortului in mediul spitalicesc
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INCHEIEM ACEASTA PREZENTARE SI O DEDICAM DOMNULUI PROFESOR 
UNIVERSITAR ADRIAN COTIRLET DAR SI ECHIPEI SALE, ADRESAND 

URMATOARELE GANDURI: 

„LABOR OMNIA VINCIT IMPROBUS!” 

(LAT. „MUNCA STARUITOARE BIRUIE TOATE!”)

„OMNIA POSIBILIA SUNT!”

(LAT. „TOTUL ESTE POSIBIL!”)
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