RAPORT DE ACTIVITATE 2021
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Strada Victor Babeș nr. 2,
Târnăveni, Mureș, CP 545600,
România

tel: +4 0265 446 161
fax: +4 0265 446 156
email: spmtar@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 1465 din 13 iulie 2011

RAPORT DE ACTIVITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL
“DR. GHEORGHE MARINESCU” TARNAVENI PE ANUL 2021
Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" este un spital de tip general care deserveste
populatia loco-regionala compusa din locuitori ai municipiului Tarnaveni cu 21.000 de locuitori,
şi 36 de sate cu 40.000 de locuitori. Spitalul deserveste traditional si satele limitrofe ai judetelor
Alba şi Sibiu precum şi cazuri de psihiatrie practic din toata tara.
Spitalul dispune de 560 de paturi si ofera urmatoarele categorii de servicii medicale:
servicii de spitalizare continua in regim DRG in sectiile: Medicina interna, Obstetricaginecologie, Neurologie, Chirurgie generala, ORL, Ortopedie, Dermato-venerologie, Boli
Infectioase, Psihiatrie, Pediatrie
servicii de spitalizare continua cronici in sectiile: Interne cronici, Psihiatrie cronici
permanenti (durata lunga de spitalizare), Psihiatrie cronici temporari.
investigatii paraclinice de laborator de analize medicale , radiologie si imagistica medicala,
anatomie patologica, explorari functionale.
examinari de specialitate in cabinetele medicale din cadrul Ambulatorului Integrat in
specialitatile: Interne, Chirurgie generala, Neurologie, Dermato-venerologie, ObstetricaGinecologie, Pediatrie, ORL, Ortopedie, Endocrinologie, Urologie, Diabet, Nutritie si Boli
Metabolice, Oftalmologie, Psihiatrie,Cardiologie.
Misiunea: “Cei mai buni pentru o viaţă mai bună”- lupta pentru viaţă, aceasta este
misiunea
medicilor si a tuturor angajaţilor din cadrul Spitalului Municipal
“Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni”;
Viziunea pentru viitor este urmatoarea:
servicii medicale de calitate comparate cu standardele existente
accesul populatiei la investigatii de laborator, radiologie si imagistica de inalta performanta
o gama larga de servicii in cat mai multe specialitati cu specialisti competenti, cu dotare
moderna si performanta
un personal stabil, bine pregatit profesional, care sa faca fata cerintelor si nevoilor
pacientilor, dar si dezvoltarii tehnice actuale
conditii de munca si conditii de cazare pentru pacientul internat la standarde europene
resurse financiare care sa acopere aceste necesitati
Obiective propuse:
Obiectiv general 1: “Creşterea accesibilităţii la serviciile medicale"
Obiective specifice:
1) Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea cu
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aparatură/echipamente medicale;
2) Dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu necesităţile reale;
3) Diversificarea serviciilor medicale acordate pacienţilor;
4) Creşterea gradului de informare al pacienţilor.
Obiectiv general 2: „Creşterea calităţii serviciilor medicale"
Obiective specifice
1) Asigurarea continuităţii actului medical, prin creşterea ponderii serviciilor de
specialitate acordate în ambulator;
2) Creşterea competenţelor profesionale ale personalului medical;
3) Practici medicale unitare bazate pe ghiduri de practică şi protocoale clinice;
Obiectiv genelal 3: Îmbunătăţirea finanţării Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu‟
Obiectiv general 4: “Creşterea nivelului de satisfacţie al pacienţilor"
Obiective specifice
1) Monitorizarea satisfactiei pacientilor
2) Reducerea si prevenirea infectiilor nozocomiale
3) Realizarea indicatorilor privind serviciile medicale prestate
DESCRIEREA SITUAŢIEI SPITALULUI MUNICIPAL
“DR. GHEORGHE MARINESCU” TARNAVENI IN ANUL 2021
TIPUL SI PROFILUL SPITALULUI
Adresabilitatea este crescută atât din partea populaţiei din zonă, cât şi din toată regiunea Centru.
Populaţia deservită este în cea mai mare parte din judeţul Mureş 93,8%. 62,4% din pacienţi sunt
internaţi în urgenţă, 51,8% sunt cazuri din mediul rural iar 55,4% sunt cazuri de sex feminin.
Proporţia cazurilor în funcţie de vârstă este următoarea: 22,4% sunt cazuri cu vârsta de 18-44
ani, 34% sunt cazuri cu vârsta de 45-65 ani, 27,7% sunt cazuri cu vârsta peste 65 ani şi doar
15,9% sunt cazuri cu vârsta intre 0-17 ani. Este o zonă unde rata şomajului este ridicată şi lipsa
locurilor de muncă în zonă duce la o migrare masivă a forţei de muncă spre zonele apropiate şi
străinatate .
Activitatea economică şi tehnico-administrativă este organizată pe servicii, birouri şi
compartimente funcţionale conform structurii organizatorice.
În baza prevederilor O.M.S nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor
în funcţie de competenţă, precum şi O.M.S 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a
criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu
modificările ulterioare, precum şi O.M. 570 din 20.05.2011, Spitalul Municipal “Dr. Ghe.
Marinescu” Tarnaveni este unitate sanitară de categoria a IV-a.
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Prin Dispozitia Presesdintelui Consiliului Judetean Mures Nr. 364 din 24 iulie 2018, se modifica
structura organizatorica a Spitalului Municipal ''Dr. Gheorghe Marinescu'' Târnăveni, astfel :

1.

Secţia Medicină Internă

45 paturi

2.

Secţia Medicină Internă Cronici

30 paturi

3.

Secţia Chirurgie

35 paturi

din care:




Comp. ORL
Comp Ortopedie Şi Traumatologie
Compartiment Urologie

4.

Secţia Obstetrică Ginecologie

5.

5 paturi
5 paturi
5 paturi

Compartiment Neonatologie

25 paturi
10 paturi

6. Compartiment ATI

10 paturi

7. Secţia Neurologie

25 paturi

din care
- neurologie cronici

4 paturi

8. Secţia Psihiatrie I - cronici

50 paturi

9. Secţia Psihiatrie II -acuţi

50 paturi

10. Secţia Psihiatrie III -cronici (de lunga durata)

110 paturi

11. Secţia Psihiatrie IV -cronici (de lunga durata)

110 paturi

12. Comp. Dermato-Venerologie

10 paturi

13. Comp. Boli Infecţioase

20 paturi

14. Secţia Pediatrie

30 paturi

15. Compartiment Primiri – Urgente
TOTAL:
16. Spitalizare de zi
17. Insotitori
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560 paturi
5 paturi
10 paturi

Conform Ordinului MS nr.555/2020 privind aprobarea planului de măsuri pentru pregătirea
spitalelor în contextul epidemiei de coronavirul Covid-19, a listei spitalelor care asigură asistența
mediocală pacienților testași pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, în faza I și în faza a II-a și a Listei
cu spitalele de support pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, și
articolului 16 din ordonanța de Urgență nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri începând
cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii educației naționale nr.1/2011,
precum și a altor acte normative, conducerea Direcției de Sănătate Publică a județului Mureș a
dat avizul 13941/09.12.2021 privind modificarea de structură a Spitalului Municipal ''Dr.
Gheorghe Marinescu'' Târnăveni, astfel:
din,
Secție Medicină internă –45 paturi
în,
Secție COVID 19 Interne – 43 paturi din care 2 DTA
Secție Medicină internă – 10 paturi
din,
Compartiment Dermatovenerologie – 10 paturi
în,
Zonă tampon suspecți COVID 19 – 4 paturi
6 paturi suspendate temporar
din,
Secţia Psihiatrie IV -cronici (de lunga durata) – 110 paturi
în,
Secție Psihiatrie bărbați COVID 19 – 30 paturi
Secție Psihiatrie IV – cronici de lunga durată – 80 paturi
din,
Compartiment Boli infecțioase – 20 paturi
în,
Compartiment boli infecțioase zona tampon suspecți COVID 19 – 4 paturi
Compartiment COVID 19 boli infecțioase – 7 paturi
9 paturi suspendate temporar
din,
Secție Medicină internă cronici – 30 paturi
în,
Secție Medicină internă cronici zona tampon suspecți COVID 19 – 4 paturi
26 paturi suspendate temporar
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Pentru asigurarea serviciilor paraclinice şi conexe, în structura spitalului mai funcţionează:
Laborator de Analize Medicale, Laborator de Radiologie si Imagistică Medicală, Laborator de
Anatomie Patologică, Farmacie, Sterilizare, Compartiment citologie, Compartiment
histopatologie, Prosectura, Laborator sanatate mintala (LSM), Cabinet planificare familiala,
Cabinet diabet zaharat, Nutritie si Boli Metabolice, Compartiment de prevenire a infectiilor
asociate asistentei medicale, Dispensar TBC si Ambulatoriul Integrat cu 14 cabinete medicale.

OBIECTIVE MAJORE ATINSE ÎN ANUL 2021 ÎN CADRUL
SPITALULUI MUNICIPAL “DR. GHEORGHE MARINESCU” TARNAVENI
Centrala termica Neuro-Psihiatrie
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Grupul electrogen
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Sectia Pediatrie
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RAPORT DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI RESURSE UMANE
`
SINTEZA ACTIVITĂŢILOR SERVICIULUI RESURSE UMANE PE ANUL 2021
ACTIVITĂŢI REFERITOARE LA MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII
ŞI ORGANIGRAMEI
Având în vedere:
1.Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.81 din 11 martie 2021 privind
aprobarea structurii organizatorice, a organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal
” Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni
-

A fost completată strctura organizatorică a spitalului prin înființarea : Compartimentului de
pediatrie cronici; Camerei de gardă pediatrie și a Cabinetului de Oncologie medicală

2. Hotărârea Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.168 din 21 octombrie 2021 privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Municipal ” Dr.Gheorghe
Marinescu” Târnăveni
Statul de funcții al unității a fost revizuit de către Biroul RUNOS și s-au operat modificări
având în vedere structura nou aprobată, după cum urmează:
-Transformarea posturilor de medici specialiști în medici primari ca urmare a promovării
examenului de grad primar
- Transformarea posturilor de asistenți medicali în asistenți medicali principali ca urmare a
promovării examenului de grad principal
-Transformarea unui post de farmacist în farmacist specialist ca urmare a promovării
examenului de specialitate
-Transformarea unui post de biolog în biolog specialist ca urmare a promovării examenului
de specialitate
-Având în vedere organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de medici șefi
secții/laboratoare, la care vor putea participa medici specialiști și medici primari solicităm
schimbarea denumirii posturilor în ”medic șef secție” sau ”medic șef laborator”.
-În vederea desfășurării activității medicale în cele mai bune condiții și a inițierii activității
în cadrul noilor structuri (compartiment, cabinet, camera de gardă) se transformă anumite
funcții după cum urmează:
- la secția Medicină internă un post de medic specialist se transformă în medic primar; un
post vacant de asistent medical principal se transformă în post de infirmier
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- un post de brancardier de la secția Neurologie se transferă la secția Chirurgie generală și
un post vacant de îngrijitoare se transformă în infirmier
-la Comp. ORL un post vacant de asistent medical principal se transformă în asistent
medical
- la secția Obs.Ginecologie un post vacant de îngrijitoare se transformă în infirmier; două
posturi vacante de îngrijitoare se transformă într-un post de asistent medical și un post de
asistent medical sală de nașteri; se transferă un post de îngrijitoare de la secția Neurologie la
secția Obs.Ginecologie
-la comp. Neonatologie se transformă un post de asistent medical în asistent medical
principal; se transformă două posturi vacante de asistenți medicali în îngrijitoare; se
transferă un post de asistent medical de la comp. Neonatologie la comp.ATI și se transformă
în asistent medical principal
-la comp.ATI un post de medic specialist se transformă în medic primar
-la secția Psihiatrie I cronici un post de medic specialist se transformă în medic primar
-la secția Psihiatrie II acuți un post de medic specialist se transformă în medic primar
-de la secția Psihiatrie III cronici se transferă un post de asistent medico-social la secția
Psihiatrie IV cronici; la secția Psihiatrie III cronici trei posturi de asistenți medicali se
transformă în asistenți med. principali
-la Compartimentul Terapie Ocupațională un post vacant de asistent medical principal se
transformă în asistent medical și un post vacant de brancardier se transformă în infirmier
-la secția Psihiatrie IV cronici un post de medic specialist se transformă în medic primar; se
transferă postul de psiholog de la Laborator Sănătate Mintală la secția Psihiatrie IV cronici
-la comp. Dermatovenerologie trei posturi vacante de asistenți medicali principali se
transformă în asistenți medicali; un post de asistent medical se transferă la Cameră Gardă
Pediatrie; un post de infirmier se transferă la comp. Boli Infecțioase; un post vacant de
îngrijitoare se transformă în infirmier
-la comp.Boli Infecțioase trei posturi vacante de asistenți medicali pricipali se transformă în
asistenți medicali
-la secția Pediatrie un post de medic specialist se transferă la comp.Pediatrie cronici; un post
vacant de asistent medical principal se transferă la comp.Pediatrie cronici și se transformă în
asistent medical; un post de asistent medical principal se transformă în post de asistent
medical principal dietetician; un post vacant de infirmier se transformă în asistent medical și
se transferă la Cameră Gardă Pediatrie; trei posturi vacante de îngrijitoare se transformă în
posturi de asistenți medicali și se transferă la Cameră de Gardă Pediatrie.
-În cadrul secției de Pediatrie se înființează Compartimentul Pediatrie cronici, cu 5 paturi, în
cadrul căruia își vor desfășura activitatea un medic specialist și un asistent medical.
-Se înființează Camera de gardă Pediatrie în cadrul căreia își vor desfășura activitatea 5
asistenți medicali.
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- la secția Medicină internă cronici un post de medic specialist se transformă în medic
primar
- la Compartiment Primiri Urgențe un post de medic specialist se transformă în medic
primar; două posturi vacante de infirmieri se transformă în asistenți medicali principali
-la Farmacie un post de farmacist se transformă în post de farmacist specialist; un post
vacant de asistent medical se transformă în post de inginer/economist și se transferă la
Serviciul Intern de Prevenire și Protecție,PSI,Situații de Urgență,Securitate ; un post vacant
de operator controlor date se transformă în post de medic specialist și se transferă la cab.
Oncologie medicală.
-la Bloc operator un post vacant de asistent medical principal se transformă în asistent
medical și se transferă la Laborator radiologie și imagistică medicală; un post vacant de
asistent medical principal se transformă în îngrijitoare, un post vacant de asistent medical
principal se transformă în muncitor calificat și ambele se transferă la Bloc alimentar. Un
post vacant de asistent medical principal se transformă în asistent medical și se transferă la
Dispensar TBC.
-la Sterilizare se va schimba denumirea funcției de asistent medical principal șef în asistent
medical principal responsabil Ambulatoriu; postul de registrator medical se transferă la
Biroul de primire
-la Laborator analize medicale un post de biolog se transformă în biolog specialist; un post
de asistent medical se transferă la Cab.Oncologie medicală
-la Laborator radiologie și imagistică medicală două posturi vacante de asistenți medicali
principali se transformă în asistenți medicali
-la Cabinet Medicină internă un post vacant de îngrijitoare se transformă în post de
economist și se transferă la Serviciul achiziții publice,contractare și aprovizionare
-la cabinet Dermatovenerologie un post de îngrijitoare se transferă la Serviciul
Administrativ
-la Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale un post de
asistent medical se transformă în asistent medical principal
-Se înființează cabinetul Oncologie medicală în cadrul căruia își va desfășura activitatea un
medic specialist și un asistent medical.
- Serviciul de management al calității serviciilor medicale se va denumi Serviciul de
management al calității serviciilor de sănătate, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.
1312/250/2020 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor de
sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță în procesul de
implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței
pacientului
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-Statistica se organizează în cadrul Biroului Statistică medicală; un post vacant de inginer de
la Compartimentul Tehnic se transformă în post de economist și se transferă la Biroul
Statistică medicală
-Schimbarea denumirii Compartimentului contencios și legislativ în Compartiment juridic
-Transformarea Biroului Resurse Umane Normare, Organizare, Salarizare, a Biroului
Financiar- contabil, a Biroului Administrativ, a Biroului aprovizionare,achiziții
publice,contractare în servicii, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.834/2011 privind
aprobarea criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare,
stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum
și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază,
coroborat cu Ordinul Ministerului Sănătății nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și
completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr.1778/2006 privind aprobarea
normativelor de personal. Se vor modifica funcțiile de șef birou în șef serviciu la Serviciul
Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare, Serviciul Financiar-contabil, Serviciul
Administrativ, Serviciul achiziții publice,contractare și aprovizionare
-la Serviciul achiziții publice, contractare și aprovizionare un post de referent se transformă
în post de economist, ca urmare a absolvirii studiilor superioare în domeniul economic
-la Biroul de primire postul vacant de registrator medical principal se transformă în
registrator medical
- se trasferă postul de croitoreasă de la Biroul Administrativ la Croitorie
- se înființează Compartimentul Informatic și se transferă postul de informatician și cele
două posturi de operatori calculatoare de la Serviciul Administrativ la compartimentul
Informatic.
3. Hotărârea Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.23 din 21 octombrie 2021 privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Municipal ” Dr.Gheorghe
Marinescu” Târnăveni
- se transformă un post de psiholog în post de psiholog specialist
Modificările solicitate sunt în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății
Publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal cu modificările și
completările ulterioare și respectiv ale Ordinului nr.1224/2010,privind aprobarea normativelor
de personal pentru asistență medicală spitalicească.
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ACTIVITĂŢI REFERITOARE LA MODALITATEA DE EVALUARE ŞI
CONTROL INTERN APLICATE ÎN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL
DR.GHEORGHE MARINESCU TÂRNĂVENI
 Pentru eficientizarea activităţii desfăşurate, precum şi pentru gestionarea
eficientă a resurselor, în cadrul serviciului resurse umane au fost
elaborate proceduri operaționale în cursul anului 2016 care au fost
utilizate și perfectate/revizuite în anul 2017 și utilizate în anii 2018;
2019; 2020;2021. Au fost elaborate și noi proceduri în cursul anului
2021.
 Lista completă a procedurilor operaţionale la finele anului 2021 este
redată în tabelul de mai jos :

Nr.
crt.

Cod

Denumire

1

PO-RU-01

Procedura operaţională privind
formarea profesională

Elaborat de

Data

Data

secţia/pesoana/funcţia
Precup Antonela -șef
Birou RUNOS

elaborării

Revizuirii
15.05.2017

30.04.2016

04.06.2018

2

Procedura operaţională privind
PO-RU-02 organizarea concursurilor pentru
posturile vacante şi temporar vacante

Precup Antonela -șef
Birou RUNOS

27.05.2016

3

Procedura operaţională privind
Precup Antonela -șef
PO-RU-03 încheierea , modificarea , suspendarea
Birou RUNOS
şi încetarea CIM

27.05.2016

4

5

PO-RU-04

Procedura operaţională privind
activitatea de secretariat

Procedura operaţională privind
întocmirea, actualizarea şi aprobarea
PO-RU-05
fişelor de post

04.06.2019
28.05.2017
01.05.2020
25.06.2018
16.11.2021
25.06.2019
16.03.2017
01.04.2020
19.04.2018

Precup Antonela -șef
Birou RUNOS

17.03.2016

19.04.2019
25.05.2017
16.04.2020
16.05.2018
18.09.2021
16.05.2019
15.02.2017

Precup Antonela -șef
Birou RUNOS

30.07.2016

24.03.2020
23.05.2018
23.05.2019
15.01.2020
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18.09.2021

6

PO-RU-06

7

PO-RU-07

Procedura operaţională privind
completarea dosarului profesional

Precup Antonela -șef
Birou RUNOS

Procedura operaţională privind
delegarea responsabilităţilor

Precup Antonela -șef
Birou RUNOS

Procedura operaţională privind
PO-RU-08
integrarea noilor angajaţi ,
prezentarea instituţiei noilor angajaţi
şi aoperaţională
rezidenţilor privind
Procedura

8

9

10

11

Precup Antonela -șef
Birou RUNOS

PO-RU-09

evaluarea periodică a posturilor

Precup Antonela -șef
Birou RUNOS

PO-RU-10

Procedura operaţională privind
întocmirea statelor de plată

Precup Antonela -șef
Birou RUNOS

Procedura operaţională privind
PO-RU-11 accesul la datele cu caracter personal
ale angajaţilor

Precup Antonela -șef
Birou RUNOS

12

PO-RU-12

Procedura operaţională privind
evaluarea salariaţilor la finele
perioadei de probă

13

PO-RU-13

Procedura operaţională privind
cercetarea şi sancţionarea

14

Procedura operaţională privind actele
Precup Antonela -șef
necesare angajării
PO-RU-14
Birou RUNOS

Precup Antonela -șef
Birou RUNOS

Precup Antonela -șef
Birou RUNOS

25.02.2017
30.07.2016

09.05.2018
09.05.2019
01.02.2017

30.07.2016

30.07.2016

29.01.2020
12.06.2018
0
12.06.2019
01.03.2017
18.02.2020
20.06.2018
20.06.2019
01.04.2017

30.07.2016

01.05.2020
25.05.2018
25.05.2019
15.10.2017

30.07.2016

17.03.2020
20.06.2018
20.06.2019
01.02.2017

30.07.2016

07.11.2016

07.11.2016

14.04.2020
14.03.2018
14.03.2019
15.02.2017
10.03.2020
20.03.2018
16.19.2021
20.03.2019
01.02.2017
12.02.2020
07.03.2018
07.03.2019
01.02.2017

07.11.2016

14.05.2020
14.03.2018
14.03.2019

PO-RU-15
15

16

Procedura operaţionalăprivind
gestionarea cardurilor de acces

Procedura operaţionalăprivind
efectuarea concediilor de odihnă și a
PO-RU-16
altor concedii legale și evidența
acestora
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19.03.2020

Referitor la procedurile interne de evaluare şi control ale activităţii Biroului RUNOS din cadrul
Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni, în vederea realizării unui
autocontrol al activităţii am actualizat în circuitul intern al serviciului următoarele situaţii
document, situații întocmite anual:










Situaţia salariaţilor cu CIM pe perioadă nedeterminată cu timp parțial pentru
efectuarea gărzilor
Situaţia salariaţilor cu CIM pe perioadă determinată
Situaţia privind salariaţii aflaţi în concediu fără plată
Situaţia privind salariaţii încadrati ca debutanţi
Situaţia persoanelor aflate în concediul pentru creşterea si îngrijirea copilului până
la vârsta de 2 ani;
Situaţia persoanelor pensionabile;
Situaţia persoanelor care isi exercita activitatea pe baza de delegare ;
Situaţia persoanelor care si-au depus dosarul de pensie anticipată;
Situatia salariaţilor cu grad de handicap;

În cadrul Biroului RUNOS s-au elaborat și perfectat formulare tip pentru
toate categoriile de decizii referitoare la contractul individual de muncă:
- formulare tip pentru acte adiţionale încheiate la contractual individual de muncă
-formulare de acordare a concediilor care integrează toate tipurile de concedii ce se
acordă salariaţilor
- formulare de înscriere la concursuri
- formulare tip de intrare/revenire din concediu creștere și îngrijire copil
- formulare necesare depunerii declaraţiilor pentru stabilirea deducerilor personale şi
suplimentare de impozit pentru anul 2021.
ACTIVITĂŢI REFERITOARE LA ÎNCADRAREA CU PERSONAL
ÎN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL ”DR.GHEORGHE MARINESCU”
TÂRNĂVENI
Planificarea necesarului de personal reprezintă o etapă foarte importantă în
managementul resurselor umane, întrucât estimează cererea viitoare de personal atât
din punct de vedere calitativ, cât si cantitativ, comparând cererea prevazută cu
resursele umane existente.
Planificarea necesarului de pesonal este strâns legată de perspectivele
înfiinţării, dezvoltării sau extinderii anumitor secţii, compartimente sau laboratoare,
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urmărind în acelaşi timp încadrarea în normativele de personal stabilite conform
normelor legale.
În cadrul Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni
planificarea resurselor umane se face în baza solicitărilor şi necesităţilor secţiilor,
laboratoarelor şi compartimentelor, în limita normativelor de personal aprobate.
În conformitate cu prevederile Codului Muncii şi a HGR nr. 286/2011, toate
posturile vacante se ocupă prin concurs sau examene. În vederea organizării
concursului, se parcurg urmatoarele etape:






recrutarea personalului;
selecţia candidatilor;
susținerea probelor concursului
afişarea rezultatelor;
soluţionarea eventualelor contestaţii.

În cursul anului 2021 angajarea personalului, ocuparea posturilor devenite
vacante ca urmare a încetării contractului individual de muncă, s-a făcut prin
scoaterea la concurs a acestor posturi, în conformitate cu prevederile art.19 alin (1)
din OUG Nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2021, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,
care prevede faptul că și în anul 2021, numărul maxim de posturi care se finanţează
din fonduri publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte
astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în
condiţiile legii cu încadrarea în cheltuielile cu salariile în bani aprobate prin buget.
Revenind la încadrarea cu personal în cursul anului 2021 au fost scoase la
concurs posturile care au devenit vacante în cursul anului 2020 ca urmare a:
 încetării contractului individual de muncă la cerere cu acordul părţilor sau
prin demisie
 încetării contractului individual de muncă prin pensionare la limită de
varstă;
 încetării contractului individual de muncă prin pensionare anticipată sau
invaliditate
În cadrul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, în
perioada 01.01.2021-31.12.2021 s-au încheiat 69 de contracte individuale de muncă.
Indiferent de durata pentru care se incheie contractul individual de muncă, acesta
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cuprinde anumite clauze obligatorii cum sunt: identitatea partilor, locul de muncă,
atribuțiile specifice postului, data de la care începe să-si producă efectele, salariul
brut de încadrare, sporuri, durata concediului de odihnă, conform legislației în
vigoare.
În ceea ce privește structura personalului nou angajat în perioada 01.01.202131.12.2021, în Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni,
menționăm că ponderea pe categorii de personal este următoarea:
- 21,74% medici
- 5,79% alt personal medical superior
- 31,89% personalul mediu sanitar,
- 26,08% personalul auxiliar sanitar,
- 1,45% personal TESA
- 13,05% muncitori

Nr.
crt

Funcţia

Grad
profesional
Specialist în specialitatea:

1

Medic

- pediatrie,boli
infecțioase,neurologie,pneumol
ogie

Perioada
încadrării

Nr. angajaţi
01.01.202131.12.2021

Nedeterminat
ă

4

Determinată

2

nedeterminată

9

Specialiști în specialitatea:
2

Medici

- urologie
-pneumologie,
Specialiști în Linia gardă în
specialitățile:
-chirurgie generală,

3

Medici

-psihiatrie
-pediatrie,
-obs.ginecologie
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-interne
15

Total medici

4

Biologi

nedeterminată

2

5

Psiholog

nedeterminată

1

6

Farmacist

nedeterminată

1

Total alt personal
medical superior

7

Asistenți medicali

4

Nedeterminată/
determinată

Total personal
mediu sanitar

22

22

Nedeterminată/
8

Infirmieri

9

Îngrijitoare
curatenie

10

Spălătoreasă

determinată
Nedeterminată/
determinată

12

determinată

Registratori
medicali

Referent

Strada Victor Babeș nr. 2,
Târnăveni, Mureș, CP 545600,
România

3

Nedeterminată/
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1

14
nedeterminată

4

nedeterminată

1

Total personal
TESA

1

13

Bucătar

nedeterminată

2

14

Muncitori

nedeterminată

5

15

Portari

nedeterminată

2

Total

9

Total personal
angajat

69

Situația personalului care a încetat activitatea în cursul anului 2021 este reprezentată în
tabelul următor:

Nr.crt
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Motivul
vacantarii

Functia

Nr.
Post

1

Medici primari

Pensionare de
invaliditate

1

2

Medici linie gardă

Încetare activitate
la cerere

5

3

Asistenți medicali

Pensionare limită
de vârstă/încetare
activitate la cerere

15

4

Infirmieri

Pensionare limită
de varstă

5

5

Îngrijitoare de
curățenie,spălătorese

Pensionare limită
de varstă

4

6

Registratori medicali

Pensionare limită
de vârstă

2

7

Șef birou

Pensionare limită

1
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de vârstă
8

Bucătar

Pensionare limită
de vârstă

1

9

Referent

Pensionare limită
de vârstă

1

10

Portar

Pensionare limită
de vârstă

1

Total

36

Este de subliniat faptul că în Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni nu
au avut loc reduceri de personal care să ducă la concedieri colective sau concedieri care nu ţin de
persoana salariatului.
ACTIVITĂŢI REFERITOARE LA FORMAREA PROFESIONALĂ A
SALARIAŢILOR SPITALULUI MUNICIPAL DR.GHEORGHE
MARINESCU TÂRNĂVENI

Prin termenul de formare profesională se înţelege orice procedură prin care un salariat
dobândeşte o calificare, se specializează sau se perfecţionează şi pentru care obţine o diplomă
sau un certificat care atestă aceste situaţii, eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei în
vigoare.
Pregătirea si dezvoltarea profesională reprezintă centrul eforturilor continue de
îmbunătăţire a competenţelor angajaţilor şi implicit, a performanţei instituţiei. Pregătirea şi
dezvoltarea resurselor umane costituie o funcţie de prim rang a managementului resurselor
umane.
Recrutarea şi selecţia angajaţilor nu garantează performanţele lor profesionale efective. Nu
este suficient să vrei să faci ceva dacă nu ştii ce să faci sau cum să faci. Astfel, un pas important
al managementului resurselor umane ţine tocmai de asigurarea acestei dimensiuni a orientării şi
pregătirii personalului.
Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni s-a adaptat la schimbările
impuse de legislaţia din domeniul sanitar, și-a îmbunătățit calitatea serviciilor acordate pentru a
răspunde cerinţelor tot mai ridicate, chiar şi pentru a face faţă concurenţei. De aceea, angajaţii au
nevoie de o bună pregătire profesională.
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Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;
b) obţinerea unei calificări profesionale;
c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi
perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;
d) reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice;
e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare
pentru realizarea activităţilor profesionale;
f) prevenirea riscului şomajului;
g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale.
Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de
formare profesională din ţară sau din străinătate;
b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
d) ucenicie organizată la locul de muncă;
e) formare individualizată;
f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.
Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni prin activitatea de
management a depus şi va depune toate eforturile în ceea ce priveşte acordarea de servicii
medicale de calitate şi la cele mai înalte performanţe pacienţilor săi, astfel că în realizarea acestui
obiectiv în cursul anului 2021 o mare parte a personalului spitalului, în special personalul
medical cu studii superioare de specialitate, medicii, au participat la cursuri de pregătire şi
formare profesională.
Primul pas în procesul de pregătire şi dezvoltare a resurselor umane a constat în
determinarea nevoilor specifice de pregătire şi dezvoltare. Din perspectiva unităţii noastre au fost
analizate obiectivele şi planurile strategice împreună cu rezultatele planificării resurselor umane.
Al doilea pas de analiză a fost centrat pe sarcinile care trebuie îndeplinite în vederea atingerii
scopurilor instituţiei, plecând de la sarcinile prevăzute în fişele de post.

În perioada 01.01.2021-31.12.2021 a participat la cursuri de formare profesională o mare
parte a personalului, aşa cum reiese din tabelul de mai jos:
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Situația participării la PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ în anul 2021 a
personalului medical superior,a personalului medical mediu, a personalului TESA
Nr.
crt

Forma de
pregătire

Locul de
desfăşurare

Participanţi

Perioadă

Obiective

1

Cursur de
prim ajutor
Salvatori
montani

Cheile
Gradistei

-dr. Luca Casandramedic primar
medicină de urgență

11.03.2021
15.03.2021

Curs ”Coordonare
medicala –campionat
european

25.01.2021
26.01.2021

Simulare clinica IHP
inst oncologic
Bucuresti

25.02.2021
26.02.2021

Curs de ortopedie

curs

Dr.Gherman Delia
med. Primar
Anatomie
patologica
Dr. Albu DanielEmil –medic
specialist

2

Curs

Bucuresti

3

Curs

online

4

Curs

Online

Dr Farcas Silviumedic primar

25.02.2021
26.02.2021

Online

Dr.Albu Daniel
Emil –medic
specialist

04.03.2021

5

Curs
Participare

Online

DR. Cacior Mircea
medic primar

25.03.2021
26.03.2021

Online

Dr.Mihaileanu
Razvan

01.03.2021
09.03.2021

Dr.Ambros Adrianamedic primar

12.03.2021
13.03.2021

Dr.Naznean
AnamariaFlorentina
Medic primar

12.03.2021
13.03.2021

Dr. Dobre Adrian
Medic primar

25.03.2021
26.03.2021

Psih. Coman
Claudia

20.01.2021

6

7

8

9

CURS

Curs

Curs

Curs

UMF
,George
Emil Palade
, Tg . Mures
UMF
,George
Emil Palade
, Tg . Mures

10

Curs

Timisu de
Sus -Brasov

11

Curs

Iasi
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Curs specializare-,,
Tehnici chirurgicale
minim-invazive in
patologia colo-rectala.
Conferinta online
Curs participareRolul investigatiilor
Imagistice in
patologia Pediatrica
Curs participareRolul investigatiilor
Imagistice in
patologia Pediatrica
Curs specializare-,,
Tehnici chirurgicale
minim-invazive in
patologia colo-rectala
Formare profesionala
PSHIOTERAPIE
SISTEMATICA DE
FAM. SI CUPLU

Mod de
evaluare
Instruirea unor
masuri
ptr.prev.accid.
montane,salvare
in munti.
Diploma de
absolvire.
Certificat de
participare si
credite
Certificat de
participare si
credite
Certificat de
participare si
credite
credite
Certificat de
participare si
credite

Curs
postuniversitar

Curs
postuniversitar
Adeverinta de
participare si
credite
Diploma de
formare

12

Curs

Tg. Mures

Dr. Gligor Timea
Eva-medic specialist

25.03.2021
26.03.2021

07.04.2021
09.04.2021

Boli neurodegenerate
ale sistemului nervos
periferic
Tehnici chirurgicale
minim –invazive in
patologia
colonorectala
Tehnici chirurgicale
minim –invazive in
patologia
colonorectala
Asctualitati in
gastroenterologie
Curs participaresanatate mintala si
adictii- Perspective
post covid,abordare
pragmatic a
consilieriisi
psihoterapiei
Curs participareConferinta Nationala
de Psihiatrie No
Addict editie 2021

13

Curs

Bucuresti

DR. Cacior Mircea
–
Medic primar

14

Curs

Bucuresti

Dr. Dobre Adrian
Medic primar

07.04.2021
09.04.2021

15

Curs

UMF Tg.
Mures

dr. Luca Casandra
Medic primar

12.04.2021
16.04.2021

16

Curs

Online

Dr. Guta Roxana
Medic primar

15.04.2021
16.04.2021

Online

Dr. Pop Daniela
Medic primar

15.04.2021
16.04.2021

Online

Dr.Man Ancuta
Dumitrita-medic
specialist

22.04.2021
23.04.2021

Online

Dr. Pop Florina
Livia- Medic
primar

Cluj Napoca

Dr. Neagos Ciprian
Horatiu Horatiu –
Medic primar

24.05.2021

Online

Dr. Moscalu Aliona
Medic primar

02.06.2021
04.06.2021

Ingrijiri Paleative

Online

Dr. Man AncutaDumitrita-medic
specialist

02.06.2021
07.06.2021

Congres National de
medicina Interna.

Dr. Sandor Andras
Bela –medic

02.06.2021
15.06.2021

Diploma medic
primar

17

18

19

20

21

Curs

Curs

Curs

Curs

Curs

22

Curs

23

Curs
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Curs participareNEFRODIAAB
Curs participare- al
47-lea congres
national al societatii
romane de diabetsi
nutritive.
Examen –
Ultrasonografie
generala

Adeverinta de
participare si
credite
Diploma de
absolvire

Diploma de
absolvire
Curs
postuniversitar

Certificate
participare

curs de
participare si
credite
Conferinta
participare si
credite
curs de
participare si
credite
Atestat de studii
complementare
Atestat in
ingrijire
paleative
Adeverinta de
participare si
credite

specialist
24

Curs

Online

Dr. Costea Tomitamedic primar

25

Scoala
oftalmologica
de vara

online

Dr.Popescu Ovidiu
Stelian-medic
primar

26

Curs

UMF TG
Mures

Dr. Dan Octavian
medic primar

27

CURS

Tg. Mures

Dr. Mateescu
Corina Ioana
Medic specialist

28

Curs

Ludus

Dr. Moscalu Aliona
medic primar

29

curs

Online

30

31

CURS

online

Dr. Ignat Ana Sonia
Medic specialist
Cires Marginean
Elisabeta –medic
specialist
Dr. Ignat Ana –
Sonia
Medic specialist
Dr. CinpeanuOana
Cristina-medic
specialist

02.06.2021

Congres National de
medicina interna

22.06.2021
25.06.2021

Curs –provocari si
controverse in
vremuri de pandemie

18.06.2021

Curs de litratitie
extracorporala

18.06.
2021
05.06.2021
16.06.2021

23.06.2021

Curs de litratitie
extracorporala

Criteria de diag.
dermato scopic Days

26.06.2021
09.07.
2021
21.07.2021

Dermoscopypatterns

16.08.2021
20.08.2021

Sustinere tezei de
doctorat

01.09.2021
02.09.2021
23.08.2021
27.08.2021
23.08.2021
30.08.2021
07.09.2021
10.09.2021
01.09.2021
02.09.2021

Examen Grad
Principal
Studi universitare de
doctorat

33

Oammr

As Farcas Calin

34

UMF Tg.
Mures

Dr. Mares Roxana
Cristina

35

UMF Tg.
Mures

Dr. Mares Razvan
Gheorghita-medic
specialist

36

Oammr

As Matei Razvan

37

Curs

Online

Dr. Popescu Ovidiu
Stelian-medic
primar

03.09.2021

38

Curs

Cluj Napoca

Dr Ignat Ana Sonia
-medic specialist

16.09.2021

Conferinta Nationala
dermatooncologie

Online

Dr, Man Ancuta
Dumitrita –medic
specialist

23.09.2021
24.09.2021

Congres national de
cardiologie
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Curs
postuniversitar
Curs
postuniversitar

Certificat de
participare si
credite
Diploma de
medic primar

UMF TG.
Mures

Curs

Participare si
credite

Stagiul de practica –
ingrijiri paleative

32

39

Participare si
credite

Certificat de
participare si
credite

Diploma grad
principal

Studi universitare de
doctorat
Examen Grad
Principal
Congresul –
glaucomul in vremea
de pandemie

Diploma grad
principal
Participare si
credite
Participare si
credite
Participare si
credite

40

Curs

Online

Dr Albu Smaranda
Ioana -medic
specialist

17.09.2021
20.09.2021

Curs –Neuro
protection

41

Curs

Online

Dr. Costea Tomita
Medic primar

24.09.2021

Congres National de
cardiologie

42

Curs

Tg. Mures

Farm. Cucerdean
Elena

22.09.2021
23.09.2021

Service farmaceutice

27.09.2021

EASD 57TH
ANNUAL
MEETING.

29.09.2021

Dermatoscopy Days

43

curs

Online

Dr. Pop Florina
Livia- medic primar

44

CURS

Online

Dr. Ignat Ana Sonia
Medic specialist

45

Curs

Online

Psih. Mihaileanu
Simona

46

Curs

Online

Dr. Cinpeanu Oana
Cristina-medic
specialist

47

curs

Online

Dr.Ognean Daniela
–medic primar

30.09.2021
03.10.2021
23.09.2021
24.09.2021

06.10.2021
09.10.2021

48

curs

Tg. Mures

Dr. Pop Daniela
Medic primar

06.10.2021
08.10.2021

49

Curs

Tg. Mures

Dr. Guta Roxana
Medic primar

07.10.2021
10.10.2021

50

Curs

Online

51

Curs

Online

52

Curs

Online

53

Curs

Brasov

54

Curs

Online

55

curs

online

Strada Victor Babeș nr. 2,
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Dr. Suciu VladIonut
Medic specialist
Dr. Popescu Stelian
Ovidiu – medic
primar
Dr. Cinpeanu Oana
Cristina – medic
specialist
As. Opris Mirela
Dr. Vulciu Adrian
Medic specialist
Dr. Ignat Ana Sonia

Adaptarea Lantului
alimentar pentru
sistem sensibil
Simpozion national de
participare
Personalitatile
borderline,intre
trasaturi simtome si
destin
Personalitatile
borderline,intre
trasaturi simtome si
destin
Congresul National de
dermatologie

14.10.2021
15.10.2021

Congres National
SRO21

14.10.2021
15.10.2021

Sustinerea tezei de
doctorat

15.10.2021
20.10.2021
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Participare si
credite

Participare si
credite
Participare si
credite

Conferinta Clujeana
de medicina legala

11.10.2021

15.10.2021

Participare si
credite

Participare si
credite
Participare si
credite

Participare si
credite

Participare si
credite
Participare si
credite
Participare si
credite

Educatie oamgmamr

Participare si
credite

Educatie de
Farmacoeconomie
Dermatoscopy days

Participare si

Bioderma

credite

Diploma de
participare.

56

curs

online

Ec. Mandroiu
Armina Diana

08.11.2021
12.11.2021

Organizarea si
functionarea structurii
de management
calitati serv. De
sanatate.

57

curs

online

Dr. Pop Florina
Livia
Medic primar

11.11.2021

Saptamana diabetului

58

Curs

online

Dr. Albu Smaranda
Medic specialist

17.11.2021

Congres de
neurologie

59

curs

online

As. Popoviciu Ioana

26.11.2021

60

curs

online

Dr. Guta Roxana

10.12.2021

Participare si
credite
Participare si
credite

Pledoarie pentru
normalitate
Conferinta Psihiatrie
si Psihologie Medico
legala

Certificate de
participare

La sfârșitul anului 2021,conform legislației în vigoare s-a întocmit Planul de formare
profesională continuă pentru anul 2022
Nr.

Tipul instruirii
Departament

crt.

(Interna/Externa)

Ore de
Instruire

Data
planificată

Instructor

Interna :
Misiunea si Viziunea Spitalului
Obiective Generale si Specifice
Structura Organizatorica si
Organigrama
1*

Toate
compartimentele

Hotărâri ale Consiliului de
Administratie care vizeaza
personalul, luate anual

Proceduri, regulamente si
protocoale specifice
departamentului
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Până la
3h

20.09.
2022

Sef Birou
RUNOS

Interna:
2*

3

Toate
compartimentele

Asistente
Medicale
Medici

4

Asistente
Medicale
Medici

Păstarea confidențialității datelor
cu caracter personal și a
anonimatului pacientului

Până la
30 min

Până la
30 min

6

Toate
compartimentele

Asistente
Medicale
Medici

7

Asistente
Medicale
Medici

Drepturile si obligatiile
pacientilor

30 min

30 min

8

Medici

9*

Depistarea si comunicarea
cazurilor de infectii nosocomiale
si de reactii adverse la tratamentul
andmistrat pacientilor
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Sef
Departament

Până la
2h

20.10.

Sef Sectie /
compartiment

2022
Până la
30 min

01.09.

Sef Sectie /
compartiment

2022
Până la
30 min

20.06.

Sef Sectie /
compartiment

2022
Până la

Interna:
Toate
compartimentele

20.10.
2022

Interna:
Asistente
Medicale

Sef Sectie /
compartiment

Până la

Interna:
Set minim de analize medicale la
internare pe specialitati

01.09.
2022

Interna:
Protocoale, ghiduri si tehnici
medicale terapeutice si de
ingrijire

Sef Sectie /
compartiment

Până la

Interna:
5*

01.09.
2022

Interna:
Completarea documentelor
medicale

Sef
Departament

2022

Interna:
Gestiunea si circuitul Foi de
Observatii / dosarul pacientului

20.07.

30 min

20.07.
2022

Sef
Departament

Interna:
10*

Toate
compartimentele

Securitatea si controlul sistemelor
informatice

Până la
30 min

01.10.

Utilizarea calculatorului

Sef
Departament

2022
Utilizarea bazelor de date
(manuale de utilizare)
Interna:
Medici

11

Asistente
Medicale
Infirmiere
Personal de
curatenie

Utilizarea si intretinere
echipamentelor si aparaturii
medicale (carti tehnice)
Curățirea instrumentelor și
echipamentelor

Până la
3h

Dezinfectarea echipamentelor cu
folosinţă multiplă

Toate
compartimentele

Sef Sectie /
compartiment

2022

Utilizarea, curatarea si dezinfectia
instrumentelor, aparatelor şi
dispozitivelor medicale
generatoare de risc
Interna:

12*

01.09.

Protocoale de prevenire a
infectiilor nosocomiale si igiena

Până la
2h

01.09.

Sef Sectie /
compartiment

2022

Situatii de urgenta
Interna:

13

Asistente
Medicale
Medici

Administrează sânge și produse
din sânge
Accidente transfuzionale

Strada Victor Babeș nr. 2,
Târnăveni, Mureș, CP 545600,
România

Până la

Normele de hemovigilenţă

tel: +4 0265 446 161
fax: +4 0265 446 156
email: spmtar@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 1465 din 13 iulie 2011

30 min

01.10.
2022

Sef Sectie /
compartiment

Interna:
Intreținerea spațiilor

14

Asistente,
infirmire,
ingrijitoare

- normele de întreţinere și
curăţenie

Până la
1h

-tipuri de dezinfectante, frecvențe
și modalități de aplicare, spațiile
cu risc crescut

01.11.

Asistent Sef

2022

Interna:
Medici
15

Asistente,
infirmire,
ingrijitoare

Gestionarea deseurilor
(manipulare diferite tipuri de
deșeuri de pe secție, tipul de
deșeu : deșeuri medicale cu regim
special, periculoase și
nepericuloase, deșeuri menajere)

Până la
1h

Intreg personalul

Sef Sectie /
compartiment

2022

Interna :
16*

01.10.

Până la

Evacuarea pacientilor in caza de
incendiu

1h

01.10.

Sef
Departament

2022

Acordare prim ajutor
3h
Interna :

Medici
17

Asistente,
Infirmire

Ingrijire în urgenţele vitale,
cuprinde noțiunile teoretice și
practice cel puțin pentru: infarct
miocardic acut, accident vascular
cerebral, șoc, politraumatisme

Până la
01.09.
2022

Instructaj privind susţinerea
funcţiilor vitale în urgențe
3h
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Sef Sectie /
compartiment

Nota*-departamentele nemedicale realizează numai instruirele marcate (7 TEME)
-sectiile / compartimentele, laboratoarele medicale realizeaza toate instruirile (17
TEME)

Nr.
Departament
crt.

1

Toate
departamente
le

2

Toate
departamente
le

3

4

Secţii şi
compartimen
te +
Spălătorie

CPU

Strada Victor Babeș nr. 2,
Târnăveni, Mureș, CP 545600,
România

Tipul instruirii Ore de
(Interna/Externa Instruir
)
e
Personalul
unităţii instruit
4
cu privire la
ROI şi ROF
Personalul
unităţii instruit
cu privire la
4
Registrul de
riscuri
Personal
medical auxiliar
instruit cu
privire la
asigurarea
2
normelor de
igienă şi
circuitul
lenjeriei
Brancardieri
care asigură
transportul
intern al
2
pacienţilor(
brancard,
cărucior)

Data
planificată

Permanent

Permanent

Data
reală

Instructor
Nume
Precup
Antonela -șef
Birou
RUNOs
Sămărtinean
Tiberiu –
lucrător
desemnat
SSSM

Data
evaluării
eficacităţii
31.12.2022

31.12.2022

Permanent

Dr.Vulciu
Adriandirector
medical

31.12.2022

Permanent

Dr. Man
Ancuţamedic
responsabil
CPU

31.12.2022
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5

6

Secţii şi
compartimen
te

Toate
departamente
le

7

Atelier
mecanoenergetic

Program de
instruire privind
cunoaşterea şi
respectarea
drepturilor
pacienţilor
Instruirea noului
angajat privind
riscurile legate
de securitatea şi
sănătatea în
muncă
Personal tehnic
instruit cu
privire la
întreţinerea
curentă a
instalţiilor

4

2

4

Permanent

Dr. Vulciu
Adrian director
medical

31.12.2022

Permanent

Sămărtinean
Tiberiu –
lucrător
desemnat
SSSM

31.12.2022

Permanent

Suciu
Danielresponsabil
Atelier
mecanoenergetic

31.12.2022

Plan privind îmbunătăţirea calităţii sistemului de informaţii
Instructor
Compatiment Tema Instruirii
Toate

Toate

Frecventa

Utilizarea bazelor de date si
a aplicatiilor aferente –
Manuale de utilizare

Anual

Necesitatea imbunatatirii
calitatii sistemului
informatic

Anual
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operator calculator

Plan privind îmbunătăţirea calităţii sistemului de informaţii
Măsuri

Responsabil
Implementare

Termen

Resurse

Securitatea biroului Serviciului de
Manager
Informatica si Statistica Medicala

Permanent

Financiare

Controlul Accesului

Permanent

Financiare

Firma IT

Promovarea personalului medical având în vedere specializările obținute:
-2 medici specialiști în specialitatea psihiatrie au promovat în funcțiile medici primari în
specialitatea psihiatrie
-20 asistenți medicali au fost promovați în funcțiile de asistenți medicali principali
-2 asistenți medicali debutanți au fost promovați în asistenți medicali
-2 registratori medicali debutanți au fost promovați în registratori medicali
-4 infirmieri debutanți au fost promovați în infirmieri

ACTIVITĂŢI REFERITOARE PROMOVAREA ÎN FUNCŢII ŞI TREPTE
PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE

În cursul anului 2021 având în vedere prevederile din Regulamentul privind promovarea
în funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului încadrat cu contract individual de muncă
din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureș precum şi din instituţiile şi serviciile
aflate în subordinea acestuia , Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni a
organizat examen de promovare a personalului:
-

1 referent gradul I a fost promovat în funcția de economist gradul II, ca urmare a studiilor
superioare absolvite
1 referent gradul II a fost promovat în funcția de referent gradul I
1 economist gradul II a fost promovat în funcția de economist gradul I

La examul de promovare dar şi la toate concursurile organizate de către
spital, Biroul RUNOS a asigurat:
 informarea privind condiţiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de
Strada Victor Babeș nr. 2,
Târnăveni, Mureș, CP 545600,
România
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înscriere;
 organizarea si desfasurarea probelor de concurs;
 supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu;
 întocmirea documentatiilor la finalizarea concursului;
 demersurile de încadrare si integrarea în organizatie pentru noii angajaţi.
ACTIVITĂŢI REFERITOARE LA ACTUALIZAREA STATULUI NOMINAL DE
PERSONAL ŞI GESTIONAREA POSTURILOR
Având în vedere numărul mare de posturi şi funcţii gestionate în cadrul serviciului, lunar
s-a actualizat situaţia posturilor ocupate şi a celor remunerate în corelaţie cu numărul de posturi
aprobate în statul de funcţii.
De asemenea periodic s-a actualizat şi statul nominal de personal, prin operarea tuturor
modificărilor intervenite, atât la nivelul posturilor din statul de funcţii cât şi datorită
modificărilor lunare ce intervin datorită mobilităţii salariaţilor în cadrul instituţei. Ultima
actualizarea a statului nominal de personal s-a făcut în luna decembrie 2021, dată la care situaţia
centralizatoare pe funcţii şi categorii de posturi arată astfel:
Nr.
crt.

Functia, gradul cf. Legii
nr.294/2010 privind salarizarea
unitara a personalului platit din
fonduri publice

Nr. posturi
prevazute in
statul de
functii
aprobat

Nr. posturi
ocupate

1

Comitet director

4

2

2

Medici primari/specialisti

80

62

3

Asistenti medicali

312

247

4

Farmacisti

4

3

5

Registratori medicali

19

17

6

Psiholog, asistent social,
kinetoterapeut

8

4

7

Biolog si alt personal cu studii
superioare

8

5

8

Infirmieri

200

110

9

Îngrijitoare, spălătorese ,

112

81
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brancardieri, autopsier
10

Muncitori, pază

40

33

11

Personal TESA cu studii
S,SSD,M

48

38

TOTAL POSTURI UNITATE

835

602

ACTIVITĂŢI REFERITOARE LA ACTIVITATEA CURENTĂ A
SERVICIULUI RESURSE UMANE

În cadrul serviciului resurse umane în decursul anului 2021 au avut loc următoarele activităţi:
 evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului pentru anul 2020;
 punerea în aplicare a planului de formare si perfectionare a personalului, în conformitate cu
legislatia in vigoare;
 au fost întocmite lunar declaraţiile 112 aferente anului 2021 şi transmise la Direcţia Generală a
Finanţelor Publice si Declarația 100.
 s-a ţinut evidenţa certificatelor de liberă practică şi a asigurărilor de malpraxis pentru
personalul medical și au fost transmise Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș
 s-a gestionat Registrul de evidenţă electronică a salariaţilor prin efectuare de modificări ale
funcțiilor și salariilor, conform modificărilor legislative
 s-au întocmit şi eliberat adeverinţe de venit, medicale salariaţilor instituţiei;
 au fost întocmite state de plată lunare, ordine de plată şi situaţii recapitulative;
 au fost întocmite ordinele de plată pentru viramente şi carduri;
 s-au întocmit situaţiile statistice
 S1 lunar - privind ancheta asupra câştigurilor salariale,
 S2- privind ancheta salariilor;
 S3- privind costul forţei de munca în anul 2021;
 LV- trimestrial privind ancheta locurilor de munca vacante pe trimestru, care se transmit către
Institutul Naţional de Statistică;
 au fost întocmite chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale referitoare la numărul de
salariaţi, fondul de salarii, gruparea pe ocupaţii, pe categorii, clase şi trepte profesionale pentru
personalul contractual.
 au fost întocmite acte adiţionale şi decizii, având ca obiect:
-încetare raporturilor de serviciu/ muncă;
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-modificarea raporturilor de serviciu/ muncă;
-majorarea salariilor de bază ale angajaţilor,conform legislației în vigoare
-acordarea concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani
-avansarea în treaptă profesională a personalului;
-sancţionarea disciplinară a personalului;
-încetarea suspendării şi reluarea activităţii;
-constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;
-suspendarea raporturilor de serviciu.
La finele lunii decembrie 2021 s-a transmis pe toate secţiile şi compartimentele spitalului
situaţia privind Programarea concediilor de odihnă pentru anul 2022.
Biroul Resurse Umane a asigurat şi legătura permanentă cu unităţile bancare cu care instituţia
noastră are încheiate convenţii de plată a salariilor pe card.

ACTIVITATEA FINANCIARA A SPITALULUI MUNICIPAL
“DR. GHEORGHE MARINESCU” TARNAVENI
De activitatea financiară a Spitalului Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni
răspunde Directorul Finaciar Contabil, care are următoarele atribuţii specifice:




asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în
conformitate cu dispoziţiile legale;
organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi
asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de
verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
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propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri
şi cheltuieli;
asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea
indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de
asigurări de sănătate;
angajează unitatea prin semnătura alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale,
având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor
legale;
analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale
prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai
eficientă a datelor contabilităţii;
evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către
bugetul statului, trezorerie şi terţi;
asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitate;
organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin
spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea
la timp a acestora;
ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia
măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;
răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar- contabilitate cu privire
la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;
îndeplineşte formele de scădere din evidenţa a bunurilor de orice fel, în cazurile şi
condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale; împreună cu serviciul administrativ întocmeşte
şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor
materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul
administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza
contractului de furnizare servicii medicale;
organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor
financiar-contabile din subordine;
organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea
mijloacelor materiale.

Deoarece sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, spitalele funcţionează
principiul autonomiei financiare.
Veniturile cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului provin din următoarele surse:
-venituri din contracte încheiate cu CAS (servicii medicale contractate și Programe Naționale de
Sănătate),
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- venituri de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății pentru
programe naționale de sănătate și acțiuni de sănătate (dispensar TBC, medici rezidenti, finanțare
UPU, CSM adulți și copii, etc.),
- venituri din contractele încheiate cu Institutul de Medicină Legală, venituri proprii din
diverse surse (servicii medicale efectuate la cerere, contracte de închiriere, venituri din
valorificare, etc.),
- venituri din sponsorizări, venituri din donaţii, Subvenții de la Bugetul de stat pentru
investiții, Subvenții Consiliul Judetean Mures pentru investiții si cheltuieli de administrare și
funcționare, accesare fonduri europene, etc
Instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, spitalele funcţionează pe principul
autonomiei financiare.
Sub aspectul surselor de finantare bugetul de venituri si cheltuieli are urmatoarea
componenta:
•
•
•
•
•

I.Venituri din contractele incheiate cu Casa de Asigurari de Sănătate Mureş
Servicii medicale spitalizare continua şi de zi
Investigatii paraclinice
Cronici
Ambulatoriul de specialitate cabinete
Subventii din FNUASS pentru cresteri salariale
II. Venituri proprii din incasari prestari de servicii si chirii si sponsorizari
III. Venituri din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Mures

•

Programe de sanatate: TBC

IV. Venituri de la Consiliul Judetului Mures:

•
•

Bunuri şi servicii
Investitii şi reparatii curente

Strada Victor Babeș nr. 2,
Târnăveni, Mureș, CP 545600,
România

tel: +4 0265 446 161
fax: +4 0265 446 156
email: spmtar@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 1465 din 13 iulie 2011

Structura veniturilor realizate de spital pe tipuri de servicii şi surse in anul 2021 se prezintă
astfel:

Denumire indicator

Valoare

Venituri totale
Venituri din prestări de servicii
Venituri din servicii medicale spitaliceşti( contr. CAS)
Venituri din contracte cu DSP
Veenituri din sponsorizari
Subvenţii din FNUASS pentru cresteri salariale
Subventii de la CJ Mureş

Pondere

74.852.372

100%

601.406

0.8%

34.125.202

45.59%

446.183

0.6%

21.000

0.03%

37.536.345

50.15%

2.122.236

2.83%

Principalele categorii de venituri
Venituri din servicii medicale
spitaliceşti( contr. CAS)
3%

Subvenţii din FNUASS pentru
cresteri salariale
Subventii de la CJ Mureş
46%

51%

Din datele prezentate se observa ca pondetea cea mai mare in totalul veniturilor o
reprezinta veniturile contractual cu CAS Mures mai exact din servicii medicale si subventii din
FNUASS pentru salariile personalului medical.
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In cursul anului 2021, Spitalul Municipal "Dr. Ghe.Marinescu" Tarnaveni a realizat
venituri în valoare de 74.852.372lei, înregistrându-se o creştere cu 4% faţă de anul 2020.
Venituri din contractele cu CAS Mureş pentru servicii medicale spitalicesti în valoare de
34.125.202 lei, se compun din:
- Venituri din servicii de spitalizare continuă decontate pe caz DRG în suma de
18.203.927 lei;
- Venituri din servicii de spitalizare de zi 259.863 lei;
- Venituri din servicii medicale cronici 12.580.371 lei
- Venituri din investigaţii paraclinice 763.508 lei.
- Venituri din furnizare servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din
ambulatoriu 2.317.533 lei,

Venituri din contractele cu CAS Mureş pentru majorari salariale suportate din FNUASS in
valoare de 37.536.345 se compun din:
.
Venituri din subvenţii de la Consiliul Judeţean Mures în valoare de 2.122.236 lei, din care,
pentru finanţarea cheltuielilor curente 54.706 lei si 2.067.530 pentru finanţarea cheltuielilor de
capital .

In anul 2021 s-au primit sponsorizari in valoare de 21000 lei pentru activitatea spitalului.

Situatie cu serviciile medicale contractate, realizate si decontate in anul 2021

Perioada

Ianuarie

Strada Victor Babeș nr. 2,
Târnăveni, Mureș, CP 545600,
România

Valoare contract
(lei)

Valoare servicii
realizate si
validate(lei)

Valoare servicii
decontate

col.1

col.2

Col.3

2.003.414,49

1.514.227,37
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1.986.827,49

februarie

2.003.414,49

1.481.289,65

1.992.983,49

martie

2.003.414,49

1.892.468,73

1.994.351,49

aprilie

1.998.932,81

1.803.860,82

1.983.713,81

mai

1.990.923,85

1.825.356,64

1.982.715,85

iunie

1.988.825,94

1.893.067,70

1.984.208,94

iulie

1.795.241,11

2.017.203,35

1.785.665,11

august

2.502.459,54

2.164.360,65

2.163.360,65

septembrie

2.481.261,23

2.232.658,70

2.459.145,23

octombrie

2.373.708,71

2.065.944,74

2.348.457,71

noiembrie

2.375.005,89

1.929.403,12

2.341.546,89

decembrie

24.148.074,67

1.937.143,16

1.937.143,16

TOTAL

25.931.410,22

22.756.984,63

24.96111982

In anul 2021 serviciile medicale contractate de Spitalul Municipal "Dr. Ghe.Marinescu"
Tarnaveni cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Mures au fost in valoare de 25.931.410,22
lei iar serviciile medicale realizate si validate au fost de 22.756.984,63. Datorita situatiei cauzată
de răspândirea virusului SARS-CoV-2 pentru care activitate spitalului a fost restransa ,serviciile
medicale au fost platite la valoarea de contract.

Structura cheltuielilor spitalului după principalele titluri la in anul 2021
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Denumire indicator

Valoare

Pondere

Cheltuieli totale, din care:

74.719.571

100

Cheltuieli personal

61.660.788

81.50

Bunuri şi servicii total, din care :

11.117.879

-

medicamente

2.245.907

-

material sanitare

1.621.855

Fond handicap
Cheltuieli de capital

284.150

0.38

2.453.070

3.28

principalele categorii de cheltuieli
3%
15%
Cheltuieli personal
Bunuri şi servicii
Cheltuieli de capital
82%

Din tabelul prezentat se observa ca pondetea cea mai mare in totalul cheltuielilor o
reprezinta cheltuielile de personal, urmata de cheltuielile cu bunuri si servicii.
Din totalul cheltuielilor angajate 81.5% reprezinta cheltuieli salariale, 14.84% cheltuieli
cu bunuri si servicii iar 3.28% cheltuieli de capital.
Din fondurile alocate de Consiliului Judeţean Mures în sumă totala de 2.122.236 lei, Spitalul
Municipal "Dr. Ghe.Marinescu" Tarnaveni a efectuat următoarele cheltuieli:
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-

54.706 lei pentru activitate curenta
2.067.530 lei pentru cheltuieli de capital

Spitalul inregistreaza la inceputul anului datorii in termen catre furnizori in suma totala
de 1.708.193,55 lei , iar la sfarsitul anului 2021 acestea sunt de1.226.644,13 lei toate in
termen. In cursul anului 2021 cheltuielile spitalului au crescut in medie cu apoximativ 8 %.

Indicatorii economico-financiari realizaţi de către spital în anul 2021:

- procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului 55.60%
- procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului 79.79%
- procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului 3.49%
- Execuţia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat 96.65%

Situatie investitii - 2021

Denumirea obiectivului de investiţie
Elaborare Studiu de fezabilitate,
Proiect tehnic,verificare tehnica
proiect si asistenta tehnica pentru
amenajare curte interioara inclusive
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119,595.00
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Venituri
proprii

Venituri
proprii (
sponsorizari)

Fond de
dezvoltare

imprejmuire secundara si principala
a Spitalului
Elaborare Studiu de fezabilitate,
Proiect tehnic,verificare tehnica
proiect si asistenta tehnica pentru
amenajare curte interioara inclusive
imprejmuire secundara si principala
a Sectiei Pediatrie din cadrul
Spitalului

69,972.00

69,972.00

Expertiza Pavilion Neuro-Pshiatrie (
pentru executie amplasare lift)

5,950.00

5,950.00

349,905.03

349,905.03

0.00

0.00

Inlocuire centrale termice Pavilion
Neuro-Pshiatrie

429,130.06

429,130.06

Sistem Supraveghere video

149,350.80

149,350.80

Sistem Nurse Caling

156,358.86

100,000.00

Sistem Control Acces

143,346.21

143,346.21

Videocolonoscop

156,996.70

156,996.70

Turn Laparoscop

349,990.90

349,990.90

Inlocuire retea apa rece /apa calda
Sectia Pediatrie
Reabilitare si modernizare subsol
pavilion central

56,358.80

Aparat de lipit pungi de sterilizare

23,681.00

Sterilizator plasma

17,969.00

17,969.00

Carucior de curatenie

44,526.82

44,526.82

Set Laringoscop cu lame flexibile

19,992.00

19,992.00

Monitor functii vitale

15,470.00

15,470.00

Targa hidraulica

32,368.00

32,368.00

Pat hidraulic

67,211.20

67,211.20

Strada Victor Babeș nr. 2,
Târnăveni, Mureș, CP 545600,
România

tel: +4 0265 446 161
fax: +4 0265 446 156
email: spmtar@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 1465 din 13 iulie 2011

23,681.00

Robot bucatarie

7,000.00

7,000.00

Cuptor electric

27,000.01

27,000.01

Grup electrogen 200KVA cu sistem
de automatizare

113,578.50

Aspirator secretii

113,578.50

8,925.00

Sistem Supraveghere video
(Ambulator si Sectie Pediatrie)

79,714.91

8,925.00
79,714.91

Electrocardiograf

6,300.00

Injectomat

7,473.20

7,473.20

Panou informativ cu afisaj electronic

13,685.00

13,685.00

Server baza de date

38,080.00

TOTAL

6,300.00

38,080.00

2,453,570.20 2,067,530.11 135,198.07

Investitii pe surse de finantare
2,500,000.00
2,085,499.11
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00

368071.00

0.00
BUGET LOCAL
VENITURI PROPRII
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0.00 232,873.02

In anul 2021 Spitalul Municipal "Dr. Ghe.Marinescu" Tarnaveni a efectuat
investitii in valoare de 2.453.570,20 lei din care 2.067.530,11 lei de la bugetul local, 367.071,09
din venituri proprii respective Fond de dezvoltare a spitalului

Situatie reparatii curente 2021

Denumire obiectiv reparatii

Buget local

24.968,54
Reparatii curente si igienizare Ambulator de specialitate
29.737,31
Reparati ijgheaburi de scurgere
TOTAL
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In luna august 2021 s-a semnat contractual de finantare in cadrul proiectului
Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului
Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu “ Târnăveni in valoare totala de 15.661.656,34 lei. In
urma procedurii de licitatie in luna decembrie 2021 se semneaza contractele cu furnizorii astfel:

1 - contractul nr. 129/02.12.2021
LOT 2 - ATI
NR.

Pret unitar
Denumireprodus

UM

Valoaretotala

Cantitate

CRT.

lei fara TVA

lei fara TVA

TVA

Valoare lei
totala cu TVA

1

Aparatstationar de
ventilațiemecanică

buc

8

142,500.00

1,140,000.00

216.600,00

1.356.600,00

2

Ventilator mobil
/portabil

buc

5

116,000.00

580,000.00

110.200,00

690.200,00

3

Statiecentrala de
monitorizarefunctiivitale
cu 10 monitoare

buc

1

290,100.00

290,100.00

55.119.00

345.219,00

4

Monitoarepacienți

buc

8

26,700.00

213,600.00

40.584,00

254.184,00

5

Injectomate

buc

10

7,700.00

77,000.00

14.630,00

91.630,00

6

Infuzomat

buc

10

7,300.00

73,000.00

13.870,00

86.870,00

7

Pat terapieintensiva

buc

10

33.175,00

331,750,00

63.032,50

394.782,50

8

Brancardmobil

buc

2

14.250,00

28,500,00

5.415,00

33.915,00
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2- contractul nr. 130/02.12.2021
LOT 3 - DIVERSE APARATE MEDICALE
Pret unitar

Valoare
totala

TVA

Valoare lei
totala cu
TVA

98,356.00

18,687.64

117,043.64

16,800.00

84,000.00

15,960.00

99,960.00

4

45,550.00

182,200.00

34,618.00

216,818.00

buc

5

18,300.00

91,500.00

17,385.00

108,885.00

Concentratoare de
O2

buc

5

6,750.00

33,750.00

6,412.50

40,162.50

6

Autoclav cu uscare
capacitate 75-100l

buc

1

163,500.00

163,500.00

31,065.00

194,565.00

7

Echipament
automat de
dezinfectie prin
nebulizare

buc

6

70,800.00

424,800.00

80,712.00

505,512.00

NR.

Denumire produs

UM

Cantitate

lei fara
TVA

1

Videolaringoscop

buc

2

49,178.00

2

Aspirator portabil
secreții cu vas
colector 1l

buc

5

3

Defibrilator

buc

4

Electrocardiograf
portabil cu 12
canale

5

CRT.
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lei fara
TVA

3 - contractul nr. 131/02.12.2021
LOT 4 - Linie RT-PCR
NR.
CRT.
1

Denumireprodus

UM

Cantitate

Linie RT-PCR

buc

1

Pret unitar

Valoaretotala

lei fara TVA

lei fara TVA

476,000.00

476,000.00

4 - contractul nr. 132/02.12.2021
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TVA

Valoare lei
totala cu
TVA

90,440.00

566,440.00

LOT 5 - LABORATOR
NR.
CRT.

Denumire
produs

UM

Cantitate

Pret unitar

Valoare
totala

lei fara TVA

TVA

Valoare lei
totala cu
TVA

lei fara
TVA
1

Analizor de gaze
sangvine

buc

Combina
frigorifica cu
alarma pentru
stocare probe

buc

Analizator
automat de
imunologie

buc

Analizor automat
(Coagulometru
automat si
aparat
biochimie)

buc

5

Microscop optic

buc

6

Lampă
lumină
ultravioletă
portabilă

buc

2

3

4

2
3

89,000.00

178,000.00

33,820.00

57,000.00

10,830.00

211,820.00

19,000.00

67,830.00
1
435,000.00

435,000.00

82,650.00
517,650.00

cu

1
198,000.00

198,000.00

37,620.00
235,620.00

1
5

55,000.00

55,000.00

10,450.00

65,450.00

5,000.00
25,000.00

4,750.00
29,750.00

5- contractul nr. 133/02.12.2021
LOT 6–SISTEM NEUTRALIZARE DESEURI MEDICALE
NR.
CRT.

1

Denumireprodus

UM

Cantitate

SISTEM
NEUTRALIZARE
DESEURI
MEDICALE

buc

2
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lei fara TVA

lei fara TVA

341,837.00

683,674.00
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TVA

Valoare lei
totala cu
TVA

129,898.06

813,572.06

D. ACTIVITATEA BIROULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE – APROVIZIONARE
2021
Biroul de Achiziţii Publice reprezintă structura de specialitate din cadrul Spitalului Municipal
Tarnaveni care gestionează sistemul de achiziţii publice al unitatii spitalicesti, având drept rol
fundamental iniţierea, planificarea/programarea şi implementarea procedurilor de achiziţie publică.
OBIECTIV GENERAL I.
Principalele activităţi derulate de Biroul de Achiziţii Publice pe parcursul anului 2021 pentru realizarea
acestui obiectiv au fost:
• Elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021 pe baza necesităţilor şi
priorităţilor comunicate de celelalte structuri din cadrul autorităţii contractante in funcţie de necesităţile
obiective de produse, de servicii şi de lucrări, gradul de prioritate al necesităţilor, anticipările cu privire la
fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în considerare inclusiv a posibilităţii de a
obţine fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectificări a bugetului.

 Pe parcursul întregului proces de achiziţie publică, la adoptarea oricărei decizii, Biroul de
Achizitii Publice a avut în vedere respectarea următoarelor principii:
> nediscriminarea;
> tratamentul egal;
> recunoaşterea reciprocă;
> transparenţa;
> proporţionalitatea;
> asumarea răspunderii
 Obiectivele urmărite prin aplicarea celor 6 principii:
Deschiderea şi dezvoltarea pieţei de achiziţii publice;
Instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine şi imparţialitate;
Eliminarea elementelor de natură subiectivă, care ar putea influenţa deciziile în procesul de
achiziţie publică;
> Eliminarea tratamentului preferenţial acordat operatorilor economici locali;
> Asigurarea "transparenţei" regulilor, oportunităţilor, procedurilor şi a rezultatelor;
> Eliminarea cerinţelor restrictive;

>
>
>

> Obţinerea celor mai bune preţuri pentru cheltuirea fondurilor publice
urmărind utilizarea cât mai eficientă a acestora, întotdeauna considerate ca
fiind insuficiente în raport cu necesităţile;
> Supravegherea costurilor procesului de achiziţie publică, înţelegând prin
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aceasta, atât costurile aferente autoritatii contractante cât şi costurile
aferente ofertantului;
> Limitarea apariţiei erorilor pe parcursul procesului de achiziţie;
> Eliminarea fraudei şi corupţiei

OBIECTIV GENERAL II.
Principalele activităţi derulate pe parcursul anului 2021 pentru realizarea acestui obiectiv
au fost:

 Iniţierea/derularea si finalizarea pe parcursul anului 2021 de proceduri de
achiziţie, prin cerere de oferta , licitatie deschisa si cumpararea directa,
conform dispoziţiilor legale ce reglementează materia achiziţiilor publice;

 Prin procedura " Licitatie publica deschisa” a fost derulata si finalizata o
procedura :

Nr.
Crt

Obiectul procedurii

1

Nr. Acord cadru/
Contract

Valoare acord
Nr anunt
cadru / contract atribuire
lei fara TVA
SEAP/JOUE

Medicamente
Pentru TBC
c.40/12.05.2021
c.41/12.05.2021
c.42/12.05.2021
c.43/12.05.2021
c.44/12.05.2021
c.45/12.05.2021
c.46/12.05.2021
c.47/12.05.2021

3748.00

TOTAL
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Anunt ANRMAP

2

Medicamente
c.95/08.07.2021
c.96/08.07.2021
c.97/08.07.2021
c.98/08.07.2021
c.99/08.07.2021
c.100/08.07.2021
c.111/05.10.2021
c.112/05.10.2021
c.113/05.10.2021
c.114/05.10.2021
c.115/05.10.2021
c.116/05.10.2021
c.117/05.10.2021
c.118/05.10.2021
c.119/05.10.2021
c.78/08.07.2021
c.79/08.07.2021
c.80/08.07.2021
c.81/08.07.2021
c.82/08.07.2021
c.83/08.07.2021
c.84/08.07.2021
c.85/08.07.2021
c.86/08.07.2021
c.87/08.07.2021
c.88/08.07.2021
c.89/08.07.2021
c.90/08.07.2021
c.91/08.07.2021
c.92/08.07.2021
c.93/08.07.2021
c.94/08.07.2021

81590.04
1513.85
5490
7182
6497.80
6185.10
139.35
5118.10
1684.20
14785.53
3436.14
119664.70
19884.90
17666.23
14854.20
15035.60
1024.20
57677.89
82965.51
368065.88
228666.25
141223.71
167779.60
107714.10
74487.32
7978.17
39579.05
98806.15 LICITATIE
57263.60 DESCHISA
191258.39 1059006/03.09.2021
51564.73
1064130/11.10.2021
2747.42

Total valoare fara TVA
Licitatie publica deschisa

2

1999530.00

Carburanti – contract
3/08.01.2021
subsecvent
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3
4
5

Mediu Lowensteincontract subsecvent 49/28.05.2021

1072.50

Reactivi TBC –
contract subsecvent 50/28.05.2021

299.75

Hartie Xeroxcontract subsecvent 1/04.01.2021

12707.86

• Prin procedura "Anunturi de participare simplificate" au fost initiate, derulate si
finalizate opt proceduri:
Valoare
Nr.
crt
1
2

Denumire
bunuri/servicii/lucrari
Paine alba
Oxigen medicinal

Nr.
contract/acord
36/29.04.2021
cadru si data
5/28.01.2021

3

Echipamente protectie

54/22.06.2021

431250 1054134/24.06.2021

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Echipamente protectie
Echipamente protectie
Echipamente protectie
Echipamente protectie
Echipamente protectie
Echipamente protectie
Echipamente protectie
Echipamente protectie
Servicii de asistenta softwarept prog
informatic
Reactivi de laborator
Reactivi de laborator

55/22.06.2021
56/22.06.2021
57/22.06.2021
58/22.06.2021
59/22.06.2021
60/22.06.2021
61/22.06.2021
62/22.06.2021
67/29.06.2021
65/28.06.2021
66/28.06.2021

9600 1054134/24.06.2021
4260 1054134/24.06.2021
106810 1054134/24.06.2021
5373 1054134/24.06.2021
3140 1054134/24.06.2021
13320 1054134/24.06.2021
19448 1054134/24.06.2021
114120 1054134/24.06.2021
84000 1054408/30.06.2021
303213.74 1054478/01.07.20211
58736.08 1054478/01.07.2021

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Antiseptice si dezinfectanti

68/06.07.2021
69/06.07.2021
70/06.07.2021
71/06.07.2021
72/06.07.2021
73/06.07.2021
74/06.07.2021
75/06.07.2021
76/06.07.2021
77/06.07.2021
103/25.08.2021

55000 1057076/26.08.2021
3696 1057076/26.08.2021
13950 1057076/26.08.2021
10000 1057076/26.08.2021
12960 1057076/26.08.2021
45600 1057076/26.08.2021
1152 1057076/26.08.2021
4118.40 1057076/26.08.2021
17680 1057076/26.08.2021
6400 1057076/26.08.2021
17100 1057076/26.08.2021

Antiseptice si dezinfectanti
Antiseptice si dezinfectanti
Antiseptice si dezinfectanti
Antiseptice si dezinfectanti
Antiseptice si dezinfectanti
Antiseptice si dezinfectanti
Antiseptice si dezinfectanti
Antiseptice si dezinfectanti
Antiseptice si dezinfectanti
Antiseptice si dezinfectanti
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Notificare
ANRMAP

26
27

Turn laparoscop
121/11.10.2021
Reparatii curente si igienizare Ambulator 127/25.11.2021

294110 1060125/26.10.2021
759605.24 1062633/08.12.2021

• Total proceduri fara TVA

2925042.46

• Total proceduri cu TVA
3480800.52

•

Situatia cumpararilor directe SICAP si oferte de pret pe anul 2021 :
-

Furnituri de birou in valoare de 49744.35 lei cu tva
Materiale pentru curatenie in valoare de 214537.70 lei cu tva
Articole de incalzit si iluminat in valoare de 19332.68 lei cu tva
Piese de schimb in valoare de 120784.87 lei cu tva
Materiale cu character functional in valoare de 120850.51 lei cu tva
Reparatii curente in valoare de 228320.52 lei cu tva
Hrana pentru oameni in valoare 1350246.66 lei cu tva
Diverse medicamente in valoare de 2.293.551,74 lei cu tva
Materiale sanitare in valoare de 146649.17 lei cu tva
Reactivi de laborator in valoare de 299106.12 lei cu tva
Materiale de laborator in valoare de 291313.67 lei cu tva
Alte obiecte de inventar in valoare de 217134.49 lei cu tva
Lenjerii si accesorii de pat in valoare de 44922.50 lei cu tva

• De asemenea s-au efectuat lucrari de reparatii curente si modernizari prin atribuire directa pe
urmatoarele obiective :
Procedura
Produs/lucrare/serviciu

Control acces
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Valoare
atribuire(fara
TVA)

120459

Nurse calling

Achizitie
directa

64/22.06.2021

131394

Grup electrogen

Achizitie
directa

101/02.08.2021

95444

Sistem supraveghere video spital

Achizitie
directa

109/05.10.2021

125504.87

Sistem supraveghere video ambulator si
pediatrie

Achizitie
directa

126/15.11.2021

66987.32

Server baze de date

Achizitie
directa

2651/17.12.2021

3200

Panou sistem afisaj program

Achizitie
directa

2574/09.12.2021

11500

Au fost încheiate contracte de servicii pentru întocmirea urmatoarelor obiective:

Procedura
aplicata

Produs/lucrare/serviciu
Elaborare studiu de fezabilitate,
proiect ethnic si asistenta tehnica pt
Achizitie directa
amenajarea curte interioara spital

Nr si data contract

Valoare
atribuire(fara
TVA)

51/09.06.2021

100500

Elaborare studiu de fezabilitate,
proiect ethnic si asistenta tehnica pt
amenajarea curte interioara pediatrie Achizitie directa

52/09.06.2021

58800

Expertiza pavilion neuro-psihiatrie Achizitie directa

53/09.06.2021

5000
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•

Obiectivele de investitii realizate pentru anul 2021 sunt cuprinse in tabelul urmator:

Nr.
crt

Denumire obiectiv Nr.
de investitii
buc

Sterilizator cu
1 plasma

2 Cuptor cu electric

3 Mixer planetar

1

1

1

Val fara
Tva/buc

Valoare cu Procedura
Tva/buc
aplicata
Achizitie
17696 directa

Nr. si data contract Denumire furnizor

1078/02.06.2021

SC TUNIC SRL

22689.08

Achizitie
27000 directa

1337/12.07.2021

SC SUPPLIER AKT
SRL

5882.36

Achizitie
70000 directa

1339/12.07.2021

SC SUPPLIER AKT
SRL

Achizitie
4452.68 directa

1693/30.08.2021

SC HARGITA
HOLDING SRL

1845/20.09.2021

SC VALDOMEDICA
SRL

15100

Carucioare de
4 curatenie

10

3741.75

Monitor functii
5 vitale

1

13000

Achizitie
15470 directa

1846/20.09.2021

SC YDNA
PRODEXIM SRL

Aparat lipit pungi
6 de sterilizare

1

19900

Achizitie
23681 directa

Set laringoscop cu
7 lame

2

8400

Achizitie
9996 directa

1847/20.09.2021

SC YDNA
PRODEXIM SRL

8 Targa hidraulica

2

13600

Achizitie
16184 directa

1952/30.09.2021

SC TUNIC SRL

Pat electric cu
9 inaltime reglabila

2

28240

Achizitie
33605.60 directa

1960/01.10.2021

SC TUNIC SRL
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10 Aspirator de secretii

1

7500

Achizitie
8925 directa

2084/15.10.2021

SC MEDAGO SRL

11 Electrocardiograf

1

5294.12

Achizitie
6300 directa

2164/22.10.2021

SC MEDISAL SRL

12

1

131930

Achizitie
156996.70 directa

2095/19.10.2021

SC LIAMED SRL

13 Injectomat

1

6280

Achizitie
7473.20 directa

2263/04.11.2021

SC MEDAGO SRL

Videocolonoscop

CONCLUZIE: Consideram ca Biroul de Achizitii –Aprovizionare din cadrul Spitalului
Municipal Tarnaveni a realizat toate obiectivele propuse pentru anul 2021.

RAPORT DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI MANAGEMENTUL
CALITATII SERVICIILOR DE SANATATE PE ANUL 2021
Serviciul Managementul Calitatii Serviciilor de Sanatate, potrivit organigramei aprobate,
functioneaza in subordinea directa a managerului spitalului.
Activitatea serviciului este asigurata de personal angajat cu contract individual de munca
pe perioada nedeterminata, respectiv economist, desemnat Responsabil al Managementului
Calitatii prin decizia nr.228/20.06.2016,cu responsabilitati si in desfasurarea activitatilor privind
monitorizarea si dezvoltarea Sistemului de control intern managerial si in activitatea Blocului
alimentar ca sef echipa HACCP, un referent de specialitate si cu atributii privind Control intern
managerial si un asistent medical.
I. ACTIVITATEA SERVICIULUI MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR DE
SANATATE
Activitatea serviciului consta in monitorizarea si imbunatatirea permanenta a calitatii
serviciilor de sanatate si a satisfactiei pacientilor, mentinerea implementarii si certificarii
Sistemelor de management al calitatii, de mediu, al sanatatii si securitatii in munca si sigurantei
alimentelor conform standardelor europene ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
si ISO 22000:2019 si a Certificatului de acreditare seria ANMCS nr.258/01.06.2016 privind
incadrarea spitalului in categoria nivel acreditat cu valabilitate pana in 01.06.2021.
Institutia este inscrisa in Ciclul II de acreditare conform Cererii cu nr.1678/23.01.2020.
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In cursul anului 2021 a fost revizuita si actualizata documentatia privind Sistemul de
management integrat:Politica de caliatate, Manualul calitatii ed.V rev.0 din 15.07.2021,
proceduri, instructiuni de lucru, formulare, anexe, inregistrari, etc. conform cerintelor si
reglementarilor legale in vigoare.
In cursul anului 2021 spitalul a fost supus procedurii de Audit intern pentru criteriile de
audit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 si ISO 22000:20019 conform
Programului de Audit pe anul 2021 si a Planului de audit intern planificat nr.1/14.06.2021
Conform Rapoartelor de Audit nu au fost identificate neconformitati.
Unitatea a fost supusa Auditului extern de catre organismul de certificare SUNCERT
Constanta care a efectuat Auditul de recertificare conform Programului de Audit Ciclu de
certificare nr. 1379/21.09.2021.
In urma Raportului de Audit Recertificare nr. 1668/15.11.2021 conform criteriilor de
audit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, echipa de audit a constatat ca
sistemul de management are capabilitatea de a obtine rezultatele intentionate ale sistemului sau
de management; procesul de audit intern este implementat si mentinut in mod eficace; sistemul
de management este analizat la interval planificate de catre managementul de la cel mai inalt
nivel. A fost identificata o neconformitate minora, privind lista cu aspectele de mediu. Astfel a
rezultat ca Sistemul de management este implementat in conformitate cu cerintele standardelor
de referinta, eficace si asigura conditiile pentru atingerea obiectivelor specificate si
imbunatatirea continua.
Unitatea a fost recertificata conform certificatelor eliberate de catre organismul
SUNCERT Constanta, SC 1012/00034, SC 1020/01066 si SC 1012/00035 valabile pana la data
de 01.10.2024.
Organismul de certificare SUNCERT a efectuat si Auditul de Supraveghere 1 privind
Siguranta Alimentelor conform ISO 22000:2019 iar in urma Raportului de Audit cu
nr.1722/25.11.2021 nu au rezultat neconformitati, au fost doar recomandari, institutia obtinand
certificarea si tranzitia la ISO 22000:2019 a sistemului de management al sigurantei
alimentelor.
Serviciul a desfasurat o activitate de monitorizare trimestriala privind indeplinirea
obiectivelor generale si a indicatorilor de monitorizatre stabilite in Programele de
management privind Sistemul de Management al Calitatii, Sanatatii si Sigurantei in munca,
Mediului si Sigurantei Aimentelor.
In ce priveste Analiza efectuata de management aceasta s-a efectuat in conformitate cu
procedura de sistem aplicabila astfel:
 Convocator si ordine de zi nr.125/07.09.2021
 Analiza de management nr.127/10.09.2021 pe perioada septembrie 2020 - august 2021
conform Raportului informative, in cadrul careia s-au analizat: organizarea SIM, documentatia
SIM; raportul anterior al AEM; Politica de calitate;stadiul de realizare a obiectivelor
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sistemului de management integrat; programele de management privind calitatea, siguranta
alimentului, mediului si sanatatii si sigurantei ocupationale; rezultatele rapoartelor auditurilor,
inspectiilor si controalelor diverselor autoritati; programul de investitii; nivelul de satisfactie a
pacientilor; analiza SWOT; evaluarea furnizorilor; evaluarea personalului; indicatorii de
performanta.
 Proces verbal al Analizei efectuate de management nr.128/13.09.2021
 Plan de masuri din 13.09.2020 in urma Analizei efectuate de management
In cadrul serviciului s-au desfasurat activitati de monitorizare si raportare post-acreditare
Ciclul I a setului de indicatori conform cerintelor standardelor de acreditare ANMCS din
aplicatia CaPeSaRo, dupa cum urmeaza:
 monitorizarea anuala a setului de indicatori prevazuti:
- registrul riscurilor la nivel de USP
- lista proceduri medicale si nemedicale
- lista protocoale
- structura de management al calitatii
 monitorizarea semestriala privind:
- morbiditate spitalizata
- numar CNP-uri internate
- structura veniturilor si a cheltuielilor
- sectii/compartimente de sine statatoare
- CPU
- Ambulatoriu
 monitorizarea permanenta a evenimentelor adverse asociate asistentei medicale
 monitorizare anuala a florei microbiene multidrog rezistenta
 monitorizarea modificarilor de structura:
- Ordinul/avizul Ministerului Sanatatii privind aprobarea structurii organizatorice
- autorizatia sanitara de functionare si anexele acesteia (planul operational)
- organigrama
- statul de functii
Au fost elaborate si revizuite, dupa caz, si analizate procedurile operationale privind
desfășurarea
activităților cu impact major asupra siguranței pacienților și angajaților.
In cadrul sectiilor si compartimentelor cu paturi au fost revizuite protocoalele de
diagnostic si
tratament pentru diagnostic principale si totodata au fost intocmite noi protocoale medicale.
Procedurile si protocoalele au fost analizate din punct de vedere al eficientei si eficacitatii
conform indicatorilor de performanta stabiliti pentru fiecare, fapt mentionat in procesele verbale
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de analiza aferente.
Au fost inventariate toate documentele utilizate din toate structurile organizatorice in
vederea actualizarii Nomenclatorului arhivistic la nivel de unitate, nomenclator confirmat de
catre Arhivele Nationale Serviciul Judetean Mures cu nr. SJANMS-1053-2021 din data de
27.09.2021.
II. ACTIVITATI PRIVIND SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
In cadrul Comisiei de monitorizare a Sistemului de control intern managerial au fost ,
inventariate si revizuite in cursul anului 2021 procedurile de sistem si procedurile operationale
conform cerintelor Ordinului Secretarului General al Guvernului 600/2018 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial pentru entitatile publice, astfel ca lista procedurilor
documentate aplicabile la nivel de institutie este redata mai jos:
Nr. crt.

Denumire

Cod procedura

1.

Procedura privind Auditul intern

PS – 01

2.

Procedura privind Gestionarea documentelor

PS – 02

3.

Procedura privind Controlul informatiilor documentate

PS – 03

4.

Procedura privind Controlul produsului neconform

PS – 04

5.

Procedura privind Identificarea si evaluarea aspectelor de
mediu

PS – 05

6.

Procedura privind Identificarea si evaluarea conformarii
cu cerintele legale

PS – 06

7.

Procedura privind Managementul riscului

PS – 07

8.

Procedura privind Controlul resurselor de masurare si
monitorizare

PS – 08

9.

Procedura privind Informarea si comunicarea

PS – 09

10.

Procedura privind Semnalarea neregulilor

PS – 10

11.

Procedura privind Situatiile de urgenta

PS – 11

12.

Procedura privind Instruirea, competenta si
constientizarea

PS – 12

13.

Procedura privind Continuitatea activitatii

PS – 13

14.

Procedura privind Functiile sensibile

PS – 14
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15.

Procedura privind Analiza efectuata de managemnet

PS – 15

16.

Procedura privind Arhivarea documentelor

PS – 16

17.

Procedura privind Circuitul documentelor

PS – 17

18.

Procedura privind Delegarea de competente

PS – 20

19.

Procedura privind Angajarea personalului

PS – 21

20.

Procedura privind Evaluarea performantelor personalului

PS – 22

21.

Procedura privind Formarea profesionala

PS – 23

22.

Procedura privind Satisfactia pacientului

PS – 24

23.

Procedura privind Cercetarea disciplinara

PS – 25

24.

Procedura privind Completarea FOCG

PS – 26

25.

Procedura privind Prelucrarea si protectia datelor
medicale si personale ale pacientului

PS – 28

26.

Procedura privind Graficul de lucru si Foaia colectiva de
prezenta

PS – 29

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a intocmit si raportat anual:





Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial pentru anul 2020
nr.202/06.01.2021
Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii la data de 31.12.2020 in urma careia a
rezultat un Sistem de control intern managerial partial conform.
Situatia centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii Sistemului de control
intern managerial la 31.12.2020
Raportul managerului asupra sistemului de control intern managerial la data de
31.12.2020 cu nr.748/13.01.2021

Comisia de monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial a fost reconstituita
prin decizia nr.296/24.09.2021
In cadrul Comisiei de monitorizare au fost analizate si inventariate procedurile
documentate de sistem si operationale, precum si necesitatea elaborarii unor noi proceduri daca
s-a considerat ca este necesar.
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IV. ACTIVITATEA PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE
ACREDITARE
Structura de Management al calitatii a coordonat si monitorizat periodic structurile
medicale si nemedicale privind ducerea la indeplinire a indicatorilor prevazuti in listele de
verificare conform Ordinului nr.446/2017 privind standardele, Procedurii si metodologiei de
evaluare si acreditare a spitalelor.
In luna februarie 2021 s-a efectuat monitorizarea tematica Etapa I si II declansata de
ANMCS privind:
 gestionarea riscurilor generate de utilizarea oxigenului
 implementarea masurilor pentru prevenirea contaminarii personalului cu SARS Cov2
 implementarea masurilor de gestionare a pacientilor suspecti sau infectati cu SARS Cov2
 masuri pentru prevenirea instalarii sindromului de epuizare
 implementarea masurilor de gestionare a riscului de contaminare chimica sau biologica
 implementarea masurilor de prevenire a riscurilor tehnologice
 masuri de gestionare a accesului in unitatea sanitara a pacientilor
 masuri de comunicare cu pacientii cu respectarea confidentialitatii datelor personale
In urma acestei monitorizari au fost aduse cateva imbunatatiri in activitatea spitalului prin
indeplinirea unor indicatori obligatorii.
Pe parcursul anului s-au efectuat instruiri tematice cu personalul medical superior si
mediu pe baza reglementarilor legislative intrate in vigoare referitoare la activitatea spitalului
precum si instruiri cu legislatia noua privind pandemia cu noul virus SARS Cov-2.
Tot personalul din cadrul Seviciului de Management al Calitatii Serviciilor de Sanatate au
participat la cursurile de formare profesionala conform cerintelor Ordinului 1312/250/2020,
organizate de Scoala Nationala de Sanatate Publica Management si Perfectionare in Domeniul
Sanitar Bucuresti.

Contencios si Legislativ
Raport de activitate pentru anul 2021
Compartiment Contencios si Legislativ se afla in subosrdinea directa a Managerului
Spitalului Municipal “Dr.Gheorghe Marinescu” Tarnaveni.
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI:
Activitatea Serviciului Juridic constă în:
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1. Reprezentarea în faţa tuturor instanţelor de judecată (Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel,
Curtea Constitutionala, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor) a Spitalului Municipal
Dr.Gheorghe Marinescu Tarnaveni avand in anul 2021 un numar de 14 dosare.
2. Avizarea pentru legalitate acte, contracte, a redactat acţiuni depuse la instanţele de judecată,
precum si orice activitate care derivă din mandate, definitivarea şi investirea sentinţelor
irevocabile şi transmiterea lor către Biroul de Executori.
3.Consiliere şi verificare juridică a documentelor la solicitarea tuturor compartimentelor din
cadrul Spitalului Municipal Dr.Gheorghe Marinescu Tarnaveni.
4. Activitatea de solutionare a sesizarilor si petitiilor si adreselor
5.Activitatea de intocmire a punctelor de vedere
6. Activitatea de informare Legislativa
Activităţi cu caracter permanent :
Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată se desfăşoară pe două planuri.
Există atât procese în care avem calitatea de pârât cât şi procese în care avem calitatea
de reclamant.
-Reprezentarea la instanţele de judecată în litigii care îşi au izvorul de drept în materia legislaţiei
muncii, drepturi şi obligaţii ale furnizorilor de servicii medicale şi/sau ale persoanelor fizice şi
juridice
- litigii privind încheierea, modificarea, derularea si încetarea contractelor încheiate unitate cu
furnizorii de servicii medicale si farmaceutice;
- alte cauze care se află pe rolul instanţelor privind contestaţii la executare
- cauze care au ca obiect pretenţii, obligaţia de a face
În aceste procese principala sarcină şi activitate a consilierului juridic a fost aceea de a
formula acte procesuale necesare dezlegării pricinii. În acest sens, consilierul juridic a studiat
cauzele în care a reprezentat instituţia, a redactat, după caz, cereri de chemare în judecată,
întâmpinări, note, concluzii scrise, cereri de exercitare a căilor de atac în termenele legale.
-obligaţii de plată ca urmare a Hotărârilor judecătoreşti definitive investite cu formule executorii
- a acordat asistenta de specialitate in vederea redactarii contractelor, a verificat şi vizat
contractele şi actele adiţionale privind furnizarea de servicii medicale încheiate între unitate şi
furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice, precum şi celorlalte documente in care unitatea a
fost parte contractantă;
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-a acordat viza de legalitate pentru deciziile emise de manager şi dispoziţii emise de biroul
RUONS.
În activitatea practică sa constatat foarte dese modificări şi completări ale legislaţiei care
guvernează sistemul de sănătate sau care au impact asupra acestuia. În perioada analizată, a
răspuns în termen la solicitările petenţilor, au formulat răspunsuri la actele de procedură emise de
instanţe în vederea soluţionării litigiilor.
Compartimentul juridic a indeplinit si alte atributii stabilite de catre conducerea unitatii, aceste
activităţi presupun îndeplinirea următoarelor obligaţii:
• A asigurat asistenţa juridică de specialitate managerului si compartimentelor aparatului
propriu de lucru, în vederea luării deciziilor.
• A analizat proiectele de decizii înaintate şi face eventuale observaţii cu privire la
conţinutul acestora pentru încadrarea în normele legale; a avizat deciziile managerului după
verificarea acestora.
• A avizat, la cererea managerului, asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de acesta în
desfăşurarea activităţii unitatii.
• A avizat legalitatea contractelor care se încheie între unitate şi alte persoane fizice
sau juridice; a avizat orice alt act juridic ce poate angaja răspunderea patrimonială a unitatii.
•
A avizat asupra angajării, derulării şi încetării contractelor de muncă, pentru
personalul unitatii.
• A asigurat asistenţa de specialitate cu prilejul rezolvării neînţelegerilor precontractuale
sau litigiilor post contractuale.
• A asigurat asistenţă juridică în rezolvarea de către compartimentele de specialitate a
memoriilor, cererilor, referatelor şi propunerilor formulate de acestea.
• A soluţionat reclamaţiile formulate în temeiul reglementărilor privind liberul acces
la informaţiile de interes public.
• A intocmit puncte de vedere cu privire la problemele de drept ce se ivesc în activitatea
de aplicare a actelor normative.
• A reprezentat şi apărat interesele unitatii în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de
orice natură, precum şi în relaţiile cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină
în condiţiile legii si ale ROF .
În exercitarea atribuţiilor sale, consilierul juridic este obligat să păstreze secretul profesional,
cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, să manifeste onestitate, probitate profesională,
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corectitudine şi confidenţialitate, iar pentru avizul de legalitate şi în exercitarea atribuţiilor sale
are independenţa opiniei, bazată numai pe lege.
2.
ACTIVITATEA DE AVIZARE SUB ASPECTUL LEGALITATII A ACTELOR
JURIDICE
•

De vizat si semnat acte cu caracter juridic

- A intocmit si vizat pentru legalitate un numar de 134 contracte de achizitii bunuri , servicii si
lucrari , 18 contracte de sponsorizare si donatie,
- A vizat pentru legalitate dispozitii emise de catre managerul unitatii;
- A vizat pentru legalitate un numar de 69 contracte individuale de munca si. acte aditionale la
contractele individuale de munca;
- A vizat pentru legalitate contracte de prestari servicii.
3.

ACTIVITATEA DE SOLUŢIONARE A SESIZARILOR SI ADRESELOR

• A raspuns la petitii adresate unitatii si a solutionat punerile in executare a popririlor infiintate
de executorii judecatoresti sau instantele de judecata;
4.

ACTIVITATEA DE INTOCMIRE A PUNCTELOR DE VEDERE

A formulat puncte de vedere pentru aplicarea prevederilor legale, acolo unde a fost solicitat de
catre sectiile, birourile sau compartimentele unitatii
5.

ACTIVITATE DE INFORMARE LEGISLATIVA

- A acordat asistenta juridica compartimentelor, precum si salariatilor;
- A comunicat si prelucrat actele normative nou aparute in anul 2021 cele mai numeroase si
specifice fiind cele publicate in contextual epidemiologic cu SARS Cov- 2
- A furnizat publicului relatiile cerute respectand secretul profesional;
A Formulat raspunsuri la adresele , petitiile si sesizarile autoritatilor si institutiilor publice,
precum si ale persoanelor fizice.

Activitatea Biroului de Statistică
A analizat serviciile medicale spitaliceşti efectuate din punct de vedere al validării acestora
de către SNSPMPDSB Bucureşti. Astfel lunar/trimestrial au fost analizate toate foile de
observaţie invalidate de către SNSPMPDS Bucureşti şi au fost propuse spre analiza comisiei
DRG din cadrul spitalului în vederea revalidării;
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S-au întocmit, adrese către comisia de analiză constituită lnivelul CAS Mureș cu propunere de
revalidare .
Totodată există și contract de prestări servicii cu firmă de specialitate, SC . Medicode SRL, care
la rândul ei verifică foile de observații și sprijină activitatea medicală, în vederea îmbunătățirii
indicatorilor pe spital.

RAPORT DE ACTIVITATEA MEDICALĂ
DIRECTOR MEDICAL 2021

Activitatea medicală în cadrul Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni
se desfaşoară sub supravegherea directorului medical, care are următoarele atribuţii:
1. în calitate de președinte al consiliului medical, coordonează și răspunde de elaborarea la
termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii
medicale, bugetul de venituri și cheltuieli;
2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin
evaluarea satisfacției pacienților, și elaborează, împreună cu șefii de secții, propuneri de
îmbunătățire a activității medicale;
3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului și monitorizează procesul de
implementare a protocoalelor și ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
4. răspunde de coordonarea și corelarea activităților medicale desfășurate la nivelul secțiilor
pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienții internați;
5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
6. întocmește planul de formare și perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor de
secții și laboratoare;
7. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală,
în condițiile legii;
8. asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul
spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților
medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;
10. analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu,
cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.);
11. participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii
și în alte situații speciale;
12. stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare la
nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii
polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;
13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentația medicală a
pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.
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14. răspunde de utilizarea în activitatea curentă , la toate componentele activităților medicale de
prevenție, diagnostic, tratament și recuperare a procedurilor și tehnicilor prevăzute în
protocoalele unității, a standardelor de sterilizare și sterilitate, asepsie și antisepsie, respective a
normelor privind cazarea , alimentația și condițiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor
acordate;
15. coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în
documentele medicale, gestionării și utilizării eficiente a acestor date;
16. ia măsurile necesare , potrivit dispozițiilor legale și contractului colectiv de muncă aplicabil,
pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor
profesionale.
17. urmărește , în domeniul său de responsabilitate , realizarea indicatorilor privind execuția
bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente , asigurând sprijin șefilor de secții și
compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
18. participă la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare , regulamentului intern și
organigramei spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
19. propune spre aprobare managerului și urmărește implementarea de măsuri organizatorice
privind îmbunătățirea calității serviciilor medicale și de îngrijire, a condițiilor de cazare, igienă și
alimentație, precum și de măsuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor
aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice;
20. participă la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, în baza
propunerilor consiliului medical;
21. participă la elaborarea , pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de
furnizare a serviciilor medicale al spitalului;
22. analizează , la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea și îmbunătățirea
activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale și de îngrijiri ale populației,
dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor și protocoalelor de practică medicală;
23. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de
sănătate , în condițiile legii;
24. participă lunar sau ori de cîte ori este nevoie la ședințele comitetului director;
25. face propuneri privind structura organizatorică , reorganizarea , restructurarea și schimbarea
sediului și a denumirii spitalului;
26. participă la negocierea și stabilirea indicatorilor specifici de performanță ai managementului
secției/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuți ca anexă la contractul de administrare al
secției/laboratorului/serviciului;
27. participă anual la prograe de perfecționare profesională organizate de Școala Națională de
Sănătate Publică și Management Sanitar;
28. răspunde în fața managerului spitalului public pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;
29. participă la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului;
30. se asigură și răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor și protocoalelor de
prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale, a standardelor de sterilizare și
sterilitate, asepsie și antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentația și condițiile de
igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
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31. pentru spitalele care nu îndeplinesc condițiile legale de a avea director de îngrijiri, funcția
acestuia este preluată de directorul medical, care va avea și responsabilitățile acestuia;
32. răspunde de raportarea la timp a infecțiilor asociate asistenței medicale și implementarea
măsurilor de limitare a acestora;
33. răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;
34. implementează activitatea de screening al pacienților în secții de terapie intensivă și alte
secții cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți în
conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al infecțiilor
asociate asistenței medicale;
35.
controlează
și
răspunde
pentru
derularea
activităților
proprii
ale
serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
36. controlează respectarea procedurilor și protocoalelor implementate pentru supravegherea,
prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale de la nivelul secțiilor și serviciilor
din unitate, în colaborare cu medicii șefi de secție;
37. organizează și controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV si efectuarea
vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);
38. controlează și răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse
biologice pe secții/compartimente și aplicarea corectă a măsurilor.
39. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi
dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;
40. respectă şi aplică atribuţiile directorului de îngrijiri medicale, conform legislaţiei sanitare în
vigoare.

1. OBIECTIVE REALIZATE

Anul 2021 a fost un an diferit in contextul pandemiei COVID-19 , dar am reusit sa ne
adaptam situatie dificile si sa oferim tot sprijinul pacientiilor indifferent de patologie ;
deasemenea 6 sectii din cadrul spiatalului au intrat in Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 ,
respectiv 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul
epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală
pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele
de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 si cu toate aceste
dificultati am reusit sa ne indeplinim si obiectivele.
1.S-a urmărit și s-a reanalizat în cursul anului și la final de an 2021 activitatea secţiilor şi
compartimentelor în funcţie de indicatorii realizaţi, urmând ca în perioada următoare să se poată
iniţia eventuale proiecte în vederea creșterii performanței spitalului și totodată pentru
îmbunătățirea capacității de răspuns a spitalului la nevoile pacienților.
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2. S-au elaborat şi s-au implementat , protocoalele şi procedurile de lucru pentru toate secţiile şi
compartimentele spitalului , fiind îmbunătăţite pe parcurs, acolo unde a fost nevoie;
3. S-au întocmit și s-au respectat : Planuri, Ghiduri de infecții asociate asistenței medicale pentru
spital; Plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală; Plan DDD;
S-a inceput implentarea noilor protocoale de Curateni , Dezinfectie si Sterilizare , adaptat la noul
OMS 1716 /2021 si abrogarea OMS 961/2016
4. S-a îndeplinit Planul de instruire a personalului medical pentru anul 2021;
5. S-a analizat periodic consumul de medicamente şi asigurarea stocului de medicamente de
urgenţă/ spital.
6. S-a întocmit Raportul anual al comisiei de decese din spital/2020, din care reies următoarele
date:





nr. total decese/spital=234
nr. total scutiri autopsie= 199
nr. total necropsii= 4
nr. total necropsii efectuate de către IML- Tg. Mureș - 30 , care includ atât cazuri din
cadrul unităţii noastre cât şi cazuri dinafara spitalului .
7. S-a realizat întâlnirea lunară, respectiv la nevoie a Consiliului Medical, cu discutarea
problemelor din spital şi găsirea soluţiilor pentru rezolvarea acestora, respectiv cu ocazia unor
cazuri medicale complexe, care necesitau opinii interdisciplinare;
8.S-au realizat angajari de medicii in specialitatile deficitare pe o perioada nedeterminata :
perioada nedeterminata : pneumologie , neurologie , boli infectioase ,pediatrie , faramacie si
perioada determinata : urologie , pneumologie
9. S-a urmărit respectarea
acreditării ;

procedurilor şi protocoalelor în spital, în vederea monitorizării

10. În cadrul Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, în
perioada 01.01.2021-31.12.2021, s-au încheiat 69 de contracte individuale de muncă.
Indiferent de durata pentru care se incheie contractul individual de muncă, acesta
cuprinde anumite clauze obligatorii cum sunt: identitatea partilor, locul de muncă,
atribuțiile specifice postului, data de la care începe să-si producă efectele, salariul
brut de încadrare, sporuri, durata concediului de odihnă, conform legislației în
vigoare.
În ceea ce privește structura personalului nou angajat în perioada 01.01.202131.12.2021, în Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni,
menționăm că ponderea pe categorii de personal este următoarea:
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- 21,74% medici
- 5,79% alt personal medical superior
- 31,89% personalul mediu sanitar,
- 26,08% personalul auxiliar sanitar,
- 1,45% personal TESA
- 13,05% muncitori

Nr.
crt

Grad

Funcţia

profesional
Specialist în specialitatea:

1

Medic

Perioada încadrării

Nr. angajaţi
01.01.202131.12.2021

Nedeterminată

- pediatrie ,boli infectioase
,neurologie, pneumologie

4

Specialiști în specialitatea:
Medici

- urologie,

Determinată

2

nedeterminată

9

-pneumologie,
Specialiști în Linia gardă în
specialitățile:
-chirurgie generală,
Medici

-psihiatrie
-pediatrie,
-obs ginecologie , -interne

15

Total medici
Biologi

nedeterminată

2

Psiholog

nedeterminata

1

Farmacist

nedeterminata

1

2

Total alt personal
medical superior

3

Asistenți medicali
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4

Nedeterminată/

22

determinată
Total personal mediu
sanitar

22
Nedeterminată/

4

Infirmieri

5

Îngrijitoare curatenie

determinată

10

Nedeterminată/
determinată
nedeterminata

Spalatoreasa
Total personal auxiliar
sanitar

3
1
14

Registratori medicali

nedeterminata

1

6

Referent de
specialitate

nedeterminată

1

7

Total personal TESA

8

Bucătar

9

Muncitori

10

Portari

1
determinată

12
5

69

Total personal

11. În ceea ce priveste dezvoltarea profesională a medicilor, în anul 2021 , la nivelul spitalului
medicii au participat in contextul pandemiei la evenimente online sau in cadrul spitalului :
- simpozioane, manifestări științifice, cursuri de instruire și codificare DRG
12. S-au respectat măsurile pentru informarea pacienților /aparținătorilor/vizitatorilor, conform
adresei MS nr. 38591/08.06.2016
13. S-a întocmit raportul anual al activității Comisia de etică,în cadrul unității, s-au înregistrat 1
reclamație, care s-au investighat şi soluţionat conform normelor legislative în vigoare.
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14. S-au respectat prevederile legislative ale Ord. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare,
respectiv al OMS 961/2016 , acesta fiind inlocuit de OMS 1761/2021 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii
de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi
dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc,
metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat
şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
15. S-a aplicat și respectat , Ordinul nr. 1411/2016 privind modificarea si completarea ordinului
ministrului sănătății publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
titlului XV, Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii
medicale, sanitare și farmaceutice din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
16. S-a aplicat și respectat, Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.
17. În cursul anului 2021 au fost un nr. de 4 controale și recontroale tematice ale inspectorilor
DSP-CSP Mureș, în urma cărora neconformitățile constatate cu privire la condițiile igienicosanitare, s-au remediat.
S-a efectuat evaluarea anuală a Farmaciei cu circuit închis, s-au constatat 1 neconformitate, care
s-au remediat .
18. S-au realizat în mare parte prevederile Programului cadru de conformare (PC) 2017-2020 ,
respectiv al Planului operațional pentru anul 2020.
19. S-au întocmit rapoarte trimestriale de activitate ale Compartimentului de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.
20. a. În cursul anului 2021 s-au înregistrat cazuri epidemiologice deosebite , prin aparitia de
cazuri de COVID-19 in randul personalului medical ; in urma anchetelor epidemiologice sa
ajuns la concluzia ca majoritatea cazurilor au fost infectati in afara spitalului, cu mentiunea ca
toate cadrele infectate s-au vindecat si si-au reluat activitatea.
b. Deasemenea am avut un focar COVID-19 la Sectia Medicina Interna Acuti , focarul a
fost bine gestionat prin inchiderea si dezinfectia terminala a sectiei , testarea tuturor angajatiolor
din sectie , izolarea pozitivilor si a contactilor nevaccinati . Focarul au fost declarat inchis in
luna octombrie.
c. In 2021 , in valul 3 si 4 al pandemiei , datorita adresabilitatii crescute a pacientilor
suspecti si pozitivi COVID 19 , numar care a depasit capacitatea Compartimentului de Boli
Infectioase , am reorganizat , adaptat si obtinut de la DSP Mures 10 modificari de structura ,
prin transformarea in sectii COVID a :Sectiei de Medicina Interna Ac , Sectiei Medicina
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Interna Cronici , Compartimentului de Dermatologie si partial Sectia de Pediatrie respectiv
Sectiile de Psihiatrie Femei si Barbati
Au fost identificati si următorii germeni patogeni la pacienți internați în cadrul unității–
Acinetobacter, MRSA, Clostridium difficile, cazuri care s-au raportat către DSP – Mureș,
conform normelor legislative în vigoare, totodată s-au luat măsuri speciale pentru limitarea
riscului infecțios și nu s-au înregistrat focare cu acesti germeni , doar cazuri izolate de infecții.
21. La nivelul unității în cursul anului 2020 s-au înregistrat 50 cazuri de infecții asociate
asistenței medicale, din care din care : 10 cazuri Psihiatrie barbati cronici , 4 cazuri ATI, 10
cazuri PF , 2 cazuri Interne cr.,10 cazuri Interne ac.,1 caz Neurologie,4 cazuri Chirurgie, 3
cazuri Pediatrie,5 cazuri Infectioase si 1 caz Dermato.
Rata de incidență a IAAM / 2021 = 0,84%
22. S-au efectuat 162 controale inopinante în cadrul unității de către CPIAAM și s-au propus
măsuri de remediere a neconformităților constatate.
23. S-a efectuat autocontrolul la nivelul unității, conform Planului anual de autocontrol/ 2021
.S-au analizat 1266 probe de autocontrol/unitate, din care 7 probe au fost neconforme.
24. S-au efectuat 10 şedinţe de instruire ale personalului medical şi auxiliar şi s-au verificat
cunoştinţele prin testări.
25. S-au asigurat pe tot parcursul anului produse biocide si echipamente de protectie în cantități
suficiente, pentru a preveni riscul infecțios la nivel de unitate.
26. S-a propus Consiliului de Administratie modificare de structură a unităţii .Urmeaza
aprobarea de către DSP si Ministerul Sănătăţii, În urma noii Structuri organizatorice se vor
demara proceduri de ocupare a unor posturi, necesare pentru buna funcţionare a unităţii noastre.
27. S-a analizat zilnic la nivelul raportului de gardă ( online ) situația externărilor, a internărilor
și al cazurilor deosebite.
28. In 2021 s-au declarat 2 cazuri de accidente cu expunere la sânge in Trim III si Trim.IV la
sectia chirurgie si sectia medicina interna covid
29. Nu s-au înregistrat nereguli în funcţionarea UTS din cadrul unităţii. Nu au fost semnalate
incidente în ceea ce priveşte transfuzia sanguină.
30. S-a verificat periodic calitatea hranei oferite pacienţilor din cadrul unităţii. Nu s-au constatat
nereguli în funcţionarea optimă a Blocului alimentar.
31. Spălătoria unităţii funcţionează conform cerinţelor. Defecţiunile apărute pe parcursul anului
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2021 s-au remediat în cel mai scurt timp.
32. S-a întocmit raportul de evaluare a stării de sănătate a angajaţilor unităţii de către medicul de
medicina muncii. S-a respectat pe tot parcursul anului 2021 planificarea controloalelor periodice,
respectiv recomandările medicului de medicina muncii.
33. S-a realizat lunar intalnirea Consilului Medical , unde s-au discutat , propus si s-au rezolvat
toate probelmele si cazurile medicale deosebite .

COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR
ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE
2021
1. Supravegherea infectiilor asociate asistentei medicale
Istoric si analiza episoadelor de infectii asociate asistentei medicale
În cursul anului 2021 au fost externați 5891 pacienți care au beneficiat de 124983 (zile
contabile) zile de spitalizare.
La 2854 persoane s-a aplicat tratament antibiotic. Pentru depistarea activă au fost controlate
875 foi de observație .
Au fost depistate/raportate 50 infecții asociate asistentei medicale din care : 10 cazuri
Psihiatrie barbati cronici , 4 cazuri ATI, 10 cazuri PF, 2 cazuri Interne cr.,10 cazuri Interne ac.,1
caz Neurologie,4 cazuri Chirurgie, 3 cazuri Pediatrie,5 cazuri Infectioase si 1 caz Dermato.
Rata de incidență a IAAM / 2021 = 0,84%
Prevalența IAAM / 2021 = 0,08%
TOTAL IAAM = 50 cazuri
Toxinfectii alimentare
În cursul Anului 2021 nu au fost raportate cazuri de toxinfecţie alimentară .
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În cursul Anului 2021 nu au fost raportate cazuri de toxinfecţie alimentară în sectia
neonatologie.
2. AES: cursul Anului 2021 s-au declarat 2 cazuri de accidente cu expunere la sânge in
Trim IIIsi Trim.IV la sectia chirurgie si sectia medicina interna covid.
3. Intocmirea rapoarte, programe, protocoale :
1.Raport trimestrial/notă informativă cursul Anului 2021.
2.Supravegherea si raportarea saptamanala la DSP a cazurilor internate in sectiile
Infectioase si Pediatrie a infectiilor BDA,a cazurilor de HAV,PAF,conform
metodologiei.
3.Supravegherea si raportarea saptamanala la DSP a cazurilor internate in sectiile
Infectioase si Pediatrie a infectiilor respiratorii(viroze,gripe,pneumonii),a cazurilor de
HAV,PAF,conform metodologiei.
4.Supravegherea si raportarea saptamanala la DSP conform machetei a cazurilor
internate de ICD in sectii si sectia Infectioase si raportarea Fisei cazului ICD la
externare.
5.Supravegherea si raportarea saptamanala la DSP a Registrului electronic privind
cazurile suspecte de infectii asociate asistentei medicale
6.Intocmirea programului de depistare activa a infectiilor asociate asistentei
medicale,prin recoltare de probe din diferite zone ale spitalului.
7.Supravegherea Fisei de monitorizare a riscului de infectie asociata asistentei medicale
lunara pe fiecare sectie.
8.Supravegherea Borderou FO.pe fiecare sectie.
9.Recoltarea trimestriala a apei de retea din Bucataria Spitalului conf.Ord.nr.458/2002.
10.Testarea cunostintelor privitoare la IAAM a personalului medical
conf.Ord.nr.1101/2016 ; Ord.nr.961/2016;Ord.1226/2012 si Precautiuni Stand.
11. În cursul Anului 2021 am primit de la DSP 66 doze vaccin antigripal pentru cadre
medicale.
Realizand vaccinarea acestora .
12.Intocmirea catagrafiei vaccinarii anti-Covid 19 la tot personalul spitalului.
In Centru de vaccinare din cadrul spitalului , am continuat vaccinarea personalului
medical , obtinand o
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vaccinare completa la 81% dintre angajati
4. Situatii epidemiologice deosebite : analiza si măsuri
a. În cursul anului 2021 s-au înregistrat cazuri epidemiologice deosebite , prin aparitia de
cazuri de COVID-19 in randul personalului medical , in urma anchetelor epidemiologice sa
ajuns la concluzia ca majoritatea cazurilor au fost infectati in afara spitalului, cu mentiunea ca
toate cadrele infectate s-au vindecat si si-au reluat activitatea.
b. Deasemenea am avut un focar COVID-19 la Sectia Medicina Interna Acuti , focarul a
fost bine gestionat prin inchiderea si dezinfectia terminala a sectiei , testarea tuturor angajatiolor
din sectie , izolarea pozitivilor si a contactilor nevaccinati . Focarul au fost declarat inchis in
luna octombrie.
c.In 2021 , in valul 3 si 4 al pandemiei , datorita adresabilitatii crescute a pacientilor
suspecti si pozitivi COVID 19 , numar care a depasit capacitatea Compartimentului de Boli
Infectioase , am reorganizat , adaptat si
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obtinut de la DSP Mures 10 modificari de structura , prin transformarea in sectii
COVID a :Sectiei de Medicina Interna Ac , Sectiei Medicina Interna Cronici ,
Compartimentului de Dermatologie si partial Sectia de Pediatrie respectiv Sectiile de
Psihiatrie Femei si Barbati
5. Evaluarea incarcaturii microbiene
Cu ajutorul laboratorului de microbiologie a spitalului s-au practicat prin sondaj
conform cu planul de autocontrol urmatoarele evaluari microbiologice .
Datele privind probele recoltate pentru analiza microbiologică si virusologică
centralizate
- Controlul sterilizării şi menţinerea sterilităţii materialelor sanitare din punctele de
sterilizare, biberonerii, bucătăria de lapte, bloc operatorii, sala de naşteri, apa sterilă
pentru spălat chirurgical,
- Probe din calcea sodică din aparatul de anestezie , lichid de barbotare a oxigenului,
probe microbiologice din solutii de sterilizat.
- Controlul bacteriologic al eficenţei dezinfecţiilor diferitelor suprafeţe şi a materialelor
sanitar, astfel : material moale, instalatii si echipamente, mâini personal, pereti, podele,
scaune toaletă, clante, robinete.
Activitatea de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistentei medicale
În cadrul acţiunilor desfăşurate de CPIAAM în diferite secţii am urmărit conform
planificării.
Controlul bacteriologic al sterilităţii şi eficenţa dezinfectiei
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-

În cadrul autocontrolului de pe secţii s-au recoltat 852 probe de suprafeţe, 400 probe
microaeroflora,3 proba lichid barbotor, 4 probe solutie dezinf.instrumentar,3 proba
calceea sodica,4 proba apa retea si 1128(27 nec) probe apa sterila,7 probe fiind
necorespunzatoare

6. Supravegherea si respectarea planului DDD in functie de planificarea pe fiecare sectie si
compartiment.
7. Activitatea de evaluare si intocmire a raportului de achizitii : substante dezinfectante
RECOMANDĂRI CPIAAM LUNARE:
 curatarea si dezinfectia conform protocoalelor în vigoare a tuturor suprafeţelor din
spital.
În cadrul acţiunilor desfăşurate de CPIAAM în diferite secţii am întocmit procese verbale de
control igienico-sanitar, am constat următoarele: igiena saloanelor : curătenia si dezinfectia,
corespunzătore; grupurilor sanitare : curătenia si dezinfectia corespunzătore; graficele orar
de curătenie : afisate si complectate la zi; personalul echipat corespunzător, oficiu de alimente
curătenia si dezinfectia, corespunzătore; sterilizare corespunzatoare
8. Activitatea anuala a CPIAAM prin intocmirea,supravegherea si realizarea
urmatoarelor documente: Activitati cu risc infectios,Cod de procedura deseuri,Ghid
IAAM,Ghid de izolare,
Harta sectoarelor cu risc,Manual privind circulatia microorganismelor,Plan
IAAM,Plan deseuri,Plan autocontrol, Plan DDD, Plan instruire personal,Plan
Operational, Proiect de plan Planificarea activitatilor IAAM pe fiecare sectie si
compartiment.
9. Atributiile CPIAAM conf.Ord.1101/2016:
a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate
asistenţei medicale;
b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele
de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director
al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea
corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de
specialitate;
d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a
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infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate
Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de
antibiotice din spital;
f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii
infecţiilor asociate asistenţei medicale;
g)
organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate
asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de
supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de
urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice
în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei
medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu
aceasta;
k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile
de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei
medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile
asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe
secţii;
n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin
recoltarea testelor de autocontrol;
o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor
patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu
risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în
conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul
obţinerii unor caracteristici suplimentare;
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q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a
sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a
deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii,
circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din
învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de
triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru
toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea
difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii
paraclinice necesare;
x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile
necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru
evitarea riscurilor identificate în focar;
y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului;
z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea
infecţiilor asociate asistenţei medicale;
aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare
responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.

COMPARTIMENT TERAPIE OCUPATIONALA

RAPORT DE ACTIVITATE 2021
Compartimentul de terapie ocupationala reprezinta atat parte integranta din procesul
terapeutic venind in completarea terapiei medicamentoase,cat si un mijloc prin care incercam sa
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crestem calitatea vietii pacientilor,in special a celor internati in sectiile de cronici,marea
majoritate a acestora aflandu-se aici de foarte multi ani.
Compartimentul de terapie ocupationala ,in perioada ianuarie –februarie 2021 a fost inchis
deoarece personalul a fost detasat pe sectia Psihiatrie Femei. In primavara anului 2021 s-au
desfasurat lucrari de renovare si amenajare a tuturor spatiilor din cadrul compartimentului astfel
ca astazi cuprinde :ateliere pentru desfasurarea activitatilor de ergoterapie si artterapie,cabinet
psihologic,sala pentru activitati recreative,sala de sport,bucatarie,biblioteca,loc de
rugaciune,magazie pentru materiale,,vestiar,grupuri sanitare.
In luna iunie 2021,componenta personalului care deserveste Compartimentul de terapie
ocupationala a suferit modificari ,noul colectiv fiind alcatuit din:As.med. Buzesc
Ioana,As.med.Gainar Elena,Infirmier Kallai Lorand si Infirmier Popa Ioan,coordonator fiind in
continuare DR.Cires Marginean Elisabeta-medic primar psihiatru. Noi deservim un numar de
110 pacienti cronici de la Sectia Psihiatrie Femei si 110 pacienti cronici de la Sectia Psihiatrie
Barbati.
Reamintim ca acest compartiment se autofinanteaza,fondurile necesare desfasurarii
activitatilor provenind din vanzarea produselor realizate de pacienti ,din sponsorizari si donatii.
Activitati desfasurate in cadrul compartimentuluui:
-Ergoterapie
-Artterapie :desen,modelaj,pictura
-Activitati recreative:discoteca,film,lectura,plimbari
jocuri,sarbatorirea zilelor de nastere ale pacientilor

in

aer

liber,

competitii,diferite

-Activitati culinare :gatit,servirea mesei
-Educatie religioasa:participarea la slujba religioasa ortodoxa si reformata,maslu,sfestanie.
-Activitati practice:confectionat diferite accesorii din materiale textile,confectionat diverse
aranjamente si decoratiuni,,bratari din snur si margele sau lana,taiat si slefuit lemn,lacuit si
vopsit diferite materiale din natura,quilling,confectionat martisoare din material
textile,gips,hartie,foam.
-Activitati si competitii sportive :sah, rummy,tenis,fotbal,tenis de masa
-Activitati gospodaresti :plantat si ingrijit flori,plantat si ingrijit pomi fructiferi,tuns iarba si
ingrijit livada,ingrijit pesti si broaste testoase
-Activitati sociale:iesiri la restaurant,participarea la spectacole
In
primavara,impreuna
cu
pacientii
sectiilor
psihiatrie
martisoare,felicitari,pergamente,ornamente si decoratiuni de Pasti.
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s-au

confectionat

In luna august 2021 s-a organizat o iesire la Restaurantul Stejarul din Tarnaveni,unde au
participat un numar de 60 pacienti ;30 pacienti psihiatrie femei si 30 pacienti psihiatrie barbati.
In luna septembrie impreuna cu pacientii sectiilor psihiatrie s-a inceput confectionarea
produselor si aranjamentelor pentru Craciun .
In perioada 9-20 decembrie s-a organizat
expozitia caritabila ,,Din suflet pentru suflet”,cu produsele realizate de pacienti, deschisa in
Ambulatoriul de specialitate Tarnaveni.
In 20 decembrie in cadrul Compartimentului a avut loc un spectacol de colinde si urari de
Craciun,la care au participat 100 pacienti (50 paciente psihiatrie femei si 50 pacienti psihiatrie
barbati).La sfarsitul activitatii, participantii au primit cadouri de la Mos Craciun.

ACTIVITATEA BIROULUI ADMINISTRATIV ÎN ANUL 2021

ACTIVITATEA PE LINIE DE MEDIU:
Centralizarea cantităţilor de deşeuri rezultate din activitatea unităţii
sanitare în conformitate cu HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, a Legii 211/2011
privind valorificarea deşeurilor) şi a Ord.1226/2012 (privind evidenţa deşeurilor provenite din
activităţi medicale – evidenţă zilnică/lunară/anuală);
Raportare la DSP – Mediu, situaţia lunară / anuală a gestiunii deşeurilor
rezultate din activităţi medicale;
Notă: Colectarea deşeurilor se execută zilnic de către personal numit prin
decizie, se depozitează în spaţiul intermediar de depozitare, şi se predă (la interval de maxin 72
de ore) firmei a cărei activităţi o constituie transportul şi neutralizarea deşeurilor rezultate din
activităţi medicale.
Raportarea anuală la APM Mureş cu privire la evidenţa deşeurilor
conform HG 856/2002;
Întocmirea rapoartelor interne în vederea efectuării analizelor la apa uzată,
a gazelor de ardere şi a apei potabile;
Recoltarea probelor de apă uzată şi apă potabilă şi predarea lor în vederea
executării analizelor chimice şi bacteriologice (firmei Wessling Tg. Mureş);
Înregistrarea probelor rezultate în urma analizelor efectuate.
Notă: Analizarea apei uzate, a gazelor de ardere şi a apei potabile este
obligatorie, se efectuează semestrial, – conform Notificării – eliberate de APM
Mures – Anexă la Autorizaţia de mediu);
Organizarea colectării deşeurilor, instruirea personalului din subordine cu
privire la colectarea selectivă a deşeurilor (fier vechi, sticlă);
ACTIVITATEA PE LINIE ADMINISTRATIVĂ
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- Realizarea serviciului de pază pe perimetrul unităţii cu personal propriu si cu firma SC
DEBRIEFING SECURITY SRL (postul 2)
- Amenajarea si intreţinerea spatiilor verzi prin lucrari ciclice de cosire si indepărtare a
resturilor vegetale
- Igienizarea unor spaţii şi crearea unor circuite in contextul pandemiei Covid 19
- Lucrări de intreţinere si reparaţii la instalaţiile sanitare si canalizări in clădiri
- Lucrări de verificare a instalaţiilor de electricitate si instalaţiei de oxigen centralizat
- Lucrări de inlocuire si reparaţii la o parte din sistemul de scurgere pluvială(jgheaburi şi
burlane)
- S-au instalat sisteme de control acces pe bază de card personalizat şi sistem de
supraveghere video in toate secţiile spitalului
- S-a montat un nou grup electrogen pentru funcţionare continuă a aparatelor şi in cazul
unor pene de electricitate
- S-au executat lucrări de înlocuire a reţelei de apă şi canalizare la secţia de Pediatrie si
înlocuire a centralelor termice din pavilionul Neuro-psihiatrie(SC DELTA TERMO
CONSTRUCT 1999 SRL)
- S-au elaborat studii de fezabilitate pentru amenajarea curţilor interioare si împrejmuiri
pentru cele două locaţii ale spitalului(SC 2 GMG CONSTRUCT SRL)
- S-au efectuat măsuratori si devize pentru reabilitarea Ambulatoriului (etaj II şi parter)
si s-au demarat efectiv lucrările .
ACTIVITATEA SIPPPSISUS
Activitatea de Prevenire şi Stingere a Incendiilor:
In conformitate cu prevedrile legale in vigoare şi conform graficului de control întocmit,
a fost executat controlul intern privind respectarea normelor, dispoziţiilor si măsurilor de apărare
împotriva incendiilor in cursul anului 2021, lunar, la toate obiectivele apartinătoare unităţii.
Activitatea de instruire a lucrătorilor in domeniul situaţiilor de urgenţă se desfăşoara la
angajare, în cazul desfăşurării unor lucrări periculoase şi periodic in conformitate cu prevederile
legislative din domeniu, potrivit graficului şi tematicii anuale de instruire întocmite şi aprobate
de managerul unităţii.
Semestrial fiecare lucrător participă la exerciţii practic-aplicative care au ca scop formarea
deprinderilor privind cunoaşterea si capacitatea de punere in aplicare a sarcinilor ce revin
personalului de la locul de muncă în caz de incendiu, tema acestor exerciţii sunt: alarmarea
personalului, evacuarea personalului si a bunurilor materiale, prima intervenţie pentru stingerea
incendiului.
Verificarea si reincarcarea stingătoarelor se face anual-in luna septembrie 2021 s-a efectuat
verificarea a 80 stingătoare.
Verificarea instalatiilor de hidranti interiori si exteriori se face semestrial -in anul 2021 s-a
efectuat verificarea hidrantilor -11 hidranţi interiori si 1 hidrant exterior in lunile martie şi
septembrie.
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Verificarea si curaţarea coşurilor de fum de la CT (s-au verificat in luna septembrie 2021)
Verificarea rezistenţei de dispersie pentru prizele de pământ şi a continuităţii la elementele
protejate , precum si pentru prizele de pământare pentru paratrăsnete -se face semestrial -in anul
2021 au fost verificate in lunile mai şi noiembrie
Semnalizarea căilor de evacuare prin indicatoare de sens si menţinerea lor in permanenţă libere
(funcţionabile).
Semnalizarea locurilor cu indicatoare: fumatul interzis, pericol de electrocutare, pericol de
alunecare, pericol de explozie, etc.
Semnalizarea saloanelor din toate secţiile spitalului cu indicatoare de evacuare în caz de
urgenţă(in funcţie de starea de mobilitate a pacienţilor –care se pot evacua singuri, care au nevoie
de sprijin si care trebuie evacuaţi)
S-au lipit afişe cu reguli si măsuri de prevenire a incendiilor şi s-au purtat discuţii pe tema
prevenirii incendiilor.
In anul 2021 nu au fost eliberate permise de lucru cu focul deschis.
Activitatea de securitate si sănătate in muncă:
-s-a efectuat instruirea instroductiv generală la elevii care efectuează practica in unitatea
noastră, persoanelor cu contract de voluntariat,şi lucrătorilor altor firme care au executat diverse
lucrări pe platforma spitalului
-participare la şedintele Comitetului de Securitate si Sănătate in Muncă,
-redactarea convocatorului si semnarea acestuia de catre membrii CSSM;
-redactarea adresei de aducere la cunoştiinţă la ITM Mureş privind data şedintei si a ordinii de zi;
-întocmirea procesului-verbal al şedintei de CSSM;
-transmiterea inspecoratului teritorial de muncă in termen de 10 zile de la data intrunirii, o copie
a procesului verbal incheiat;
-afişarea la loc vizibil a unei copii a procesului verbal încheiat;
-în colaborare cu medicul de medicina muncii planificarea controlului medical periodic pentru
anul 2021 şi distribuirea acestuia pe secţii si compartimente;
-participarea la verificarea fişelor individuale de instruire in domeniul SSM
-participarea la controlul preventiv in domeniul SSM pe secţii

ACTIVITATEA SERVICIULUI TEHNIC
A) LUCRĂRI ÎN REGIE PROPRIE
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Cu personalul spitalului respectiv Atelierul de Intretinere s-au executat lucrari de intretinere a
instalatiilor sanitare, electrice,termice a utilajelor si aparatelor precum si lucrari de reabilitare a
interioarelor(reparatii pereti, zugraveli si vopsiri,geamuri si usi) - exemple;
1. - reabilitări (vopsit şi zugrăvit) Compartiment Dermatologie
2. – reabilitări, recompartimentări (vopsit şi zugrăvit) Compartiment CPU
3. - reabilitări (vopsit şi zugrăvit) Secţia Obstetrică – Ginecologie
4. - reabilitări şi recompartimentări (vopsit şi zugrăvit) – secţia Boli Infecţioase
5. - confecţionat scară exterioară pe schelet metalic în vederea realizării circuitelor funcţionale
6. - reabilitări (vopsit şi zugrăvit) secţia Pediatrie (clădirea anexă – realizarea cabinet consultaţii)
7. - Schimbat traseu subteran apă caldă – secţia Pediatrie
8. – Revizii şi reparaţii instalaţii termice
9. – Revizii şi reparaţii reţele interioare şi exterioare de telefonie
10. – Revizii şi instalaţii electrice
11. – Reabilitări şi compartimentări – Compartiment A.T.I.

B). CU CONTRACTE DE PRESTĂRI SERVICII:
- înlocuit reţea internă de canalizarea şi realizarea reţelei de apă pluvială
- extindere reţea de oxigen medicinal (Pavilion Neuro – psihiatrie – infecţioase)
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- înlocuire stocatoare şi vase de expansiune centrale termice în Pavilionul central şi Pavilionul
Neuro – psihiatrie
(Vase de expansiune înlocuite)
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Stocatoare de apă caldă (noi)
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- înlocuire reţea apă caldă şi rece subsol Pavilion Neuro – psihiatrie
- înlocuit centrală termică plus boiler apă caldă – Bloc alimentar
- înlocuit centrală termică plus boiler electric – spălătorie
- înlocuit maşină spălat rufe (23 litri) – spălătorie
- înlocuit instalaţie sanitară şi termică – garaj incintă
- înlocuit instalaţie electrică – garaj
- înlocuit obiecte sanitare şi corpuri de iluminat – Ambulator de specialitate
-

Înlocuit reţea apă caldă, apă rece – subsol Pavilion Neuro – psihiatrie

- Montat băi modulare – Compartiment Boli infecţioase
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-

Înlocuit centrală termică Bloc alimentar

-

Înlocuit centrală termică – spălătorie

ACTIVITATEA SPITALULUI
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I.

Modul de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta
Analiza indicatorilor de performanta ai managementului spitalului pe anul 2021 releva
urmatoarele aspecte:
1. Indicatori de management al resurselor umane.
Indicatorii au fost realizati in proportii variabile dupa cum urmeaza:
a. numarul mediu de consultatii/medic in ambulator integrat a fost de 1012 fata de 1200
asumat, indicator realizat in proportie de 84 %.
b. proportia medicilor din totalul personalului a fost de 10% fata de 10% asumat, gradul de
realizare fiind de 100%.
c. proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului a fost de 87%
fata de 87% asumat, indicator realizat in proprortie de 100% .
d. proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului angajat al
spitalului a fost de 13.60 % fata de 13%, gradul de realizare fiind de 105%.

3. Indicatori economico-financiari
a. Executia bugetara in anul 2021 a fost de 96,65% fata de 99 % asumat prin contract,
procentul de realizare fiind de 97,62%.
b. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului a fost de 55,61% fata de
40%, gradul de realizare fiind de 139%.
c. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului a fost de 79,79%
fata de 80% asumat, indicator realizat in proportie de 99,7%.
d. Procentul cheltuielior cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului a fost de 3,49%
fata de 4,20 asumat, realizat in proportie de 83%.

4. Indicatori de calitate
b. rata infectiilor nozocomiale a fost de 0,84% fata de 1,49% asumat prin contract, realizand
un procentaj de 56%.
c. Indicele de concordanta intre diagnosticul de internare si externare a fost de 51.82% fata
de 60% asumat, fiind realizat in proportie de 108,51%
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d. numarul de reclamatii/plangeri a fost de 0 fata de 7 asumat, indicator realizat in proprotie
de 0%.

ACTIVITATEA PRIVIND CALITATIEA SERVICIILOR MEDICALE
Monitorizarea activitatii desfasurate la nivelul fiecarei structuri existente in spital s-a realizat
prin :
analiza trimestriala si anuala a indicatorilor de performanta ai managementului spitalului in
cadrul intrunirilor de Comitet Director;
analiza lunara la nivelul sectiilor al modului de codificare FOCG, a numarului de externari
realizate pe fiecare sectie;
instruirea trimestriala a personalului medical si auxiliar medical cu privire la OMS
1101/2016, OMS 1226/2012 , OMS 961/2016 si Legii nr. 132/2010, OMS 1167/2007.
controale periodice la nivelul sectiilor spitalului, a blocului alimentar si a spalatoriei privind
asigurarea si respectarea normelor de igiena, a principiilor de asepsie si antisepsie, respectiv a
actului medical, de ingrijire si tratament a pacientilor si a serviciului hotelier.
efectuarea autocontrolului, prin controlul microbiologic, al conditiilor de igiena
(aeromicloflora, suprafete, material moale) si autocontrolul sterilizarii si sterilitatii (control
inopinat lunar);
verificarea respectarii normelor privind igiena alimentara,
controlul organoleptic al
alimentelor
verificarea la nivelul sectiilor a modului de distribuire a hranei pentru pacientii internati,
din punct de vedere cantitativ si calitativ.
in cadrul sedintelor de Comitet Director au fost analizate urmatoarele aspecte:
 planul anual de servicii medicale, planul anual de achizitii publice , planul anual de
gestionare a deseurilor, planul anual de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale ,
planual anual de dezvoltare profesionala a angajatilor
 elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli anual, indicatorii economico-financiari;
 analiza masurilor de reducere a cheltuielilor cu consumul de medicamente, materiale
sanitare si alte bunuri si servicii, pana la incadrarea acestora in sumele decontate de CJAS
Mures;
 monitorizarea achizitiilor publice cu privire la respectarea planului de achizitii publice si a
procedurilor de derulare;
 identificarea unor surse de crestere a veniturilor proprii ale spitalului
 analiza deficitului de personal, luarea unor masuri de redistribuire a personalului existent,
scoaterea la concurs a unor posturi vacante pe perioada determinata si nedeterminata (asistenti
medicali, medici), incheierea de contracte de prestari servicii medicale (medici specialisti).
 analiza abaterilor disciplinare;
 analiza masurilor de imbunatatire a activitatii spitalicesti (modificari ale structurii
organizatorice, reorganizare sectii, reparatii curente, igienizari, modernizari, reparatii capitale,
aparatura medicala, alte dotari, implementari standarde de calitate (HACCP, ISO 15189);
 analiza posibilitatilor de accesare de fonduri structurale (parteneriate);
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semnarea Contractului Colectiv de Munca;
actualizarea ROI, ROF;
analiza chestionarelor de evaluare a satisfactiei pacientilor;

In cursul anului 2021 a fost revizuit chestionar de satisfactie al pacientului pe spital in
conformitate cu standardele ANMCS. In urma analizei chestionarelor completate de catre
pacienti, rezultatele au fost analizate de catre compartimentul Managementul Calitatii apoi
discutate la nivel de conducere . In total s-au analizat 2342 de chestionare din care a rezultat ca
1411 au fost foarte multumiti , 780 multumiti, 150 satisfacator si 1 necorespunzator
Elaborarea actelor normative cu caracter intern

Pe parcursul anului 2021 au fost emise urmatoarele documente cu caracter intern:
diverse note interne referitoare la modificarile legislative aparute, la concedii de odihna,
respectarea regulamentelor, protocoalelor aplicabile in cadrul unitatii
au fost emise decizii care au vizat modificari ale sporului de vechime, schimbarea locului de
munca, constituirii diverselor comisii la nivelul spitalului, numiri si eliberari din functii, detasari,
delegari, etc.
acte aditionale, contracte de munca
procese verbale ale Comitetului Director (s-a intrunit de regula lunar sau ori de cate ori a
fost nevoie) si a Consilului de Administratie (12 intruniri), la sedinte participand in mod activ si
membrii reprezentanti ai Sindicatului care activeaza la nivelul spitalului, relatia angajatorsindicate fiind buna.
Gestionarea situatiilor de criza aparute la nivelul spitalului
In anul 2021 la nivelul spitalului nu au existat situatii de criza majore.
In perioada caniculei au fost luate masuri organizatorice ca: asigurarea stocurilor de
medicamente si materiale sanitare, apa de baut, spatii dotate cu aer conditionat, 2 puncte de prim
ajutor.

Masuri intreprinse pentru eficientizarea activitatii unitatii si cresterea calitatii actului
medical:
In prezent structura organizatorica cuprinde 560 de paturi pentru spitalizare continua, 5 paturi
de spitalizare de zi, 10 paturi pentru insotitori, 3 laboratoare (radiologie si imagistica medicala,
analize medicale, anatomie patologica) si Ambulatoriul integrat cu 13 cabinete medicale.
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Relatia cu mass-media
Cu toate ca nu au fost organizate conferinte de presa, activitatea spitalului a fost prezentata
destul de frecvent in presa locala si judeteana, stiri la postul local de radio.

Concluzii
In anul 2021, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu‟ Tarnaveni si-a desfasurat
activitatea in conditii corespunzatoare si in concordanta cu indicatorii asumati in contractul de
management.

Propuneri pentru imbunatatirea activitatii unitatii in anul 2021
In ce privesc obiectivele de reparaţii şi investiţiile propuse pentru anul 2021, acestea au fost
centralizate din propunerile facute de fiecare secţie/compartiment in parte si ulterior au fost
analizate de comitetul director si Consiliul de Administratie.
I. REPARATII -Oportunitatea executătii obiectivelor de reparatii
1.
2.
3.
4.

Reparatii curente si igienizare Ambulator de specialitate
Reparatii curente si igienizare sectie Boli Infectioase
Reparatii curente si igienizare atelier mechanic
Reparatii curente si igienizare arhiva

Necesitatea imperativă de executare a lucrărilor de reparații în vederea
degradărilor clădirii ;

stopării

Obligativitatea respectării actualelor acte normative referitoare la condițiile de exercitare a
actului medical;
Obligativitatea acordării minimului de condiții referitoare la condițiile din spitalizare în
unitățile sanitare

Nr.
Crt

Denumirea lucrării

Valoare

1

Reparatii curente si igienizare Ambulator de specialitate

5.000.000
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2

Reparatii curente cladire garaj

100.000

3

Reparatii curente cladire atelier mecanic

150.000

TOTAL

5.250.000

II. INVESTITII - Oportunitatea executătii obiectivului de investitii

Pentru buna desfasurare a activitatii medicale in conformitate cu standardele si legislatia in
vigoare şi cu nevoia serviciilor medicale a populaţiei deservite este necesar dotarea unităţii cu
urmatoarele mijloace fixe. Mentionam ca unele dintre acestea lipsesc din dotarea unitatii sanitare
sau sunt depasite din punct de vedere fizic si moral. Astfel au fost propuse, in vederea
achizitionarii, urmatoarele obiective de investitii:

II. APARATURA MEDICALA

Nr.crt

Denumirea obiectivului de investiţie

VALOARE

1

Stimulator cardiac extern

15000

2

Aparat mobil de epurare externa

100000

3

Sistem incalzire pacienti

10000

4

Pompa de nutritie

10000

5

Lampa fototerapie

20000

6

Bilirubinometru transcutanat

20000

7

Masina de uscat haine

25000

8

Aspirator chirurgical ginecologic

15000
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9

Laringoscop cu fibra optica

3000

10

Electrocauter cu radiofrecventa si accesorii si consola

20000

11

Lampa scialitica cu leduri si 2 brate

80000

12

Monitor functii vitale

20000

13

Aspirator secretii

12000

14

Pat hidraulic

19000

15

Carucior transport pacienti 2 buc

20000

16

Trusa instrumentar laparoscop

45000

17

Container sterilizare

100000

18

Turn Laparoscop cu accesorii

400000

19

Cardiotocograf

5000

20

Sistem UV de verificare a curateniei

3000

21

Rafturi arhiva

75000

TOTAL

1.017.000

II. ALTE OBIECTIVE DE INVESTITII

Nr.crt

Denumirea obiectivului de investiţie
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VALOARE

1

Reabilitare si modernizare subsol pavilion central

2424000

2
3
4
5

Elaborare Studiu de fezabilitate anvelopare cladire
pavilion central
Cai de acces curte interioara
Rezervor stocare apa potabila
Proiect Amplasare lift exterior Pavilion Neuro-Pshiatrie

150000
6000000
500000
169000

6
7
8

Amplasare lift exterior Pavilion Neuro-Pshiatrie
Statie aer comprimat si pompe de vid pt aspiratie
compartiment ATI( Proiectare cu executie)
Scara exterioara de incendiu ( proiectare cu executie)
Pavilion central si Pavilion Neuro-Pshiatrie

100000
360000

10.219.000

TOTAL

Manager,
Ec. Meghesan Zsuzsanna
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