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Prezentarea generală a spitalului  
  

Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu” situat în București, Aleea Căuzași nr.49-51, sector 3 
Subordonat Ministerului Justiției și funcționează într-un imobil construit în perioada 1926-1940 
Acreditat de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate în categoria 

de acreditare II, cu un punctaj de îndeplinire a indicatorilor de 87,22%,  
Încadrat în categoria IV- nivel de competență bazal (conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 

118/01.02.2016  
În relație contractuală cu CASA OPSNAJ. 
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RAPORT 
privind activitatea Spitalulului “Prof. Dr. Constantin 

Angelescu” 
desfășurată în anul 2021  

 

 
 

CAP. I – INTRODUCERE 
 
Spitalul “Prof. Dr. Constantin Angelescu” - unitate sanitara cu paturi, este subordonat Ministerului 
Justitiei si are structura organizatorică aprobată prin:  

Ordin MS de aprobare a structurii nr. XI / A / 32498, 32860 / FB / 6754 / 12.07.2017 cu 
completarea (modificarea)structurii nr. XI /A/ 14467 /SP /4707/ 02.05.2018 și Autorizația 
Sanitara de Funcționare nr. 1125 BIS / 30.06.2020 

Prin Ordinul MS nr. 118/01.02.2016 Spitalul “Prof. Dr. Constantin Angelescu” este clasificat in 
categoria IV - nivel de competenta bazal. 

Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu” are in structura secții distincte pentru tratamentul 
și îngrijirea bolnavilor cu afecțiuni acute si cronice, in regim de spitalizare continua și de zi, 
cabinete de specialitate in Ambulatoriul Integrat.  

 Functionarea si organizarea spitalului este structurata astfel: 

A. Activitatea medicală:  
- Structura de Spitalizare Continua - 130 paturi  
- Structura de Spitalizare de Zi - 5 paturi 
- Ambulatoriu de specialitate Integrat 
 

B. Activitatea medicala suport  
C. Activitatea de suport, nemedicala - Functională si activitati auxiliare 
D. Activitatea Comisiilor constituite la nivel de organizatie 

Spitalul “Prof. Dr. Constantin Angelescu” asigură asistenţa medicală completa, 
preventivă, curativă şi de recuperare a bolnavilor internaţi si a celor care se prezintă in 
ambulatoriul integrat. 

CAP. II - ACTIVITATE MEDICALA  

A. Spitalizare Continua 
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1. Cazuri Externate din spitalizare continua contractate cu CASA OPSNAJ si realizate / validate 
in anul 2021.  

Numarul de cazuri Externate spitalizare continua = 1665 
 
Tabel 1  - distribuţia pe secţii: 
 

Sectia Sem. I Sem. II Total an 

 Medicina Interna I 216 199 415 

 Medicină internă II 80 197 277 

 Chirurgie Generala 477 496 973 

Total spital 2018 773 892 1665 

 
2. Durata medie de spitalizare si distributia pe sectii: 

Tabel 2  

Sectia     DMS 

 Medicina Interna I 6,43 

 Medicină internă II 4,78 

 Chirurgie Generala 4,04 

Total spital 2021 4,76 

 
Nota: Durata medie de spitalizare la nivelul SCA este perfect superpozabila cu media nationala, 
ceea ce a permis incheierea de contracte din an in an mai avantajoase cu CASA OPSNAJ.  

 
3. Rata de utilizare a paturilor:  17,83% – distributia pe sectii: 
Tabel 3 

  Sectia Rata de utilizare a  
Paturilor 

Medicina Interna I 18,19% 

Medicină internă II                  7,24% 

Chirurgie Generala 34,43% 

Total spital 2021 17,83% 

 
 
4. ICM-ul = indicele de complexitate a cazului realizat de spital – distributia pe sectii: 
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Tabel 4 

  Sectia ICM 

Medicina Interna I 1,3830 

Medicină internă II 1,4162 

Chirurgie Generala                1,6337 

Total spital 2021               1,5348 

 
Nota: ICM-ul reflecta gravitatea cazurilor tratate  
 

5. a. Procentul bolnavilor cu interventii chirurgicale din totalul bolnavilor externati din sectia  
Chirurgie in anul 2021 

 
Tabel 5 - Cazuri chirurgicale – dupa ore operatorii 

 
 
b. Numar interventii chirurgicale in 2021 realizate in semestrul I - 330 si semestrul II - 319, 
total an 2021: 649 

     
6. Proportia bolnavilor internati cu Bilet de trimitere din totalul bolnavilor internati pe spital, 

pe sectii, in anul 2021 este de 79,64% pe spital. 
 

Tabel 6 

 
 

Sectia 
Procentul bolnavilor cu interventii chirurgicale 2018 

Sem. I Sem. II 

Chirurgie generala 69,18% 64,31% 

TOTAL  2018 66,70% 

Sectia 

                    Proportia bolnavilor internati cu  
Bilet          Bi                bilet de trimitere (din totalul bolnavilor internati pe spital, pe sectii) 2021 

Sem. I  Sem. II Total an 

Medicina Interna I 91,20%                   87,44% 89,40% 

Medicină internă II 68,75%                  81,73% 77,98% 

Chirurgie Generala  80,71%           71,37% 75,95% 

Total spital 92,41% 77,24% 79.64% 

TOTAL 2021 
 

79,64% 
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7. Proportia Urgentelor din totalul bolnavilor internati pe spital, pe sectii, este de 13,87%. 
 
Tabel 7 

 
8. Procentul pacienților decedați din totalul pacienților externați: 
Tabel 8 

  Sectia Rata Mortalitatii interspitalicesti 2021 

Sem. I Sem. II Total an 
Medicina Interna I 0.93% 0.00% 0.48% 

Medicină internă II 0.00% 0.00% 0.00% 

Chirurgie Generala 0.42%             0.60% 0.51% 

Total spital              0.52% 0.34% 0,42% 

Total 2021 0.42% 

Nota: Mortalitatea inregistrata in SCA este superpozabila mediei nationale. 
 
Rata  mortalității intraspitalicești: 
 

  Sectia Rata Mortalitatii interspitalicesti datorita complicatiilor 
survenite în timpul spitalizării 2021 

Sem. I Sem. II Total an 
Medicina Interna I 0.00% 0.00% 0.00% 

Medicină internă II 0.00% 0.00% 0.00% 

Chirurgie Generala 0.00%             0.00% 0.00% 

Total spital              0.00% 0.00% 0,00% 

Total 2021 0.00% 

 
 

Sectia 

Proportia Urgentelor  
(din totalul bolnavilor internati pe spital, pe sectii) 2021 

Sem. I Sem. II Total an 

Medicina Interna I 8,80% 9,55% 9,16% 

Medicină internă II 18,757% 10,15% 12,64% 

Chirurgie Generala 11,53% 20,77% 16,24% 

Total spital 11,51% 15,92% 13,87% 

TOTAL 2021 12,14% 
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NU S-A ÎNREGISTRAT NICI UN DECES CA URMARE A COMPLICAȚIILOR SURVENITE ÎN 
TIMPUL SPITALIZĂRII 
 
9. Rata Infectiilor Asociate Asistentei Medicale la nivel de spital, in anul 2021 – este de 0. 

12% (2 cazuri internate cu Clostridium difficilae, confirmate ulterior in spitalul nostru. Faptul 
ca nu au existat cazuri de IAAM dezvoltate in cursul internarii pacientilor,  reflecta eficienta 
manevrelor de curatenie, dezinfectie, dezinsectie si deratizare efectuate la nivelul spitalului. 

 
10. Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati in 2021   

Tabel 9 

 
11.  Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul de la 
externare, in 2021 – este de 74,95%. 
Tabel 10 

 
 
12. Rata bolnavilor reinternati in intervalul de 30 zile de la externare in 2021  
Tabel 11 

Sectia 

Proportia bolnavilor Transferati catre alte spitale 
(din totalul bolnavilor internati pe spital, pe sectii) 2021 

Sem. I Sem. II Total an 

Medicina Interna I 1.39% 1,51% 1,45% 

Medicină internă II 0,00% 1,02% 0,72% 

Chirurgie Generala 1,26% 2,22% 1,75% 

TOTAL spital 1,16% 1,79% 1,5% 

TOTAL 2021 1,5% 

Sectia 

Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul de la 
externare 2021 

Sem. I Sem. II Total an 

Medicina Interna I 63,89% 57,79% 60,69% 

Medicină internă II 55% 71,07% 66,43% 

Chirurgie Generala 84,7% 82,06% 83,35% 

Total spital 75,81%    74,22% 74,95% 
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13. Numar zile de spitalizare continua in 2021 – 7910 zile 

      Tabel 12 

Sectie Sem. I Sem. II Total an 

Medicină internă I 1402 1254 2656 

Medicină internă II 416 908 1324 

Chirurgie generală 1946 1984 3930 

TOTAL 3764 4146 7910 

 
B. SPITALIZARE DE ZI   

 
1. Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin Spitalizare de ZI din totalul 
serviciilor medicale acordate pe spital, pe sectii, in 2021 este de 78,12%. 

 
Tabel 13 

Sectia 

Rata bolnavilor reinternati in intervalul de 30 zile de la externare 
2021 

Sem. I 
 

Sem. II Total an 

Medicina Interna I 
4,17%  

3,52% 4,58% 

Medicină internă II 0% 3,05% 2,89% 

Chirurgie Generala       3,98% 4,64% 3,91% 

Total spital       3.62% 4,04% 3,9% 

TOTAL 3,9% 

Sectia 

Proportia serv. Medicale acordate prin spitalizare de ZI 
(din totalul serv. med.spitalicesti acordate pe spital, pe sectii) 2021 

Sem. I  Sem. II Total an 

Medicină internă I 48,2% 45,03% 46,73% 

Medicină internă II 90,34% 73,84% 82,49% 

Chirurgie generala 35,54% 33,95% 34,74% 

Total spital 
80,6% 75,43% 78,12% 
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2. Valori contractate si realizate / validate cu CASA OPSNAJ 

Tabel 14  

Spitalizare de ZI 

Nr Internari / externari – 2021 

Valoare Contractata lei Valoare realizata lei Diferenta 

Total 8440000 8519981 +79981 

 

3. Numar internari in Spitalizare de Zi in 2021 si distributia pe sectii: 

Tabel 15  

Sectia Nr. Internari de Zi 

Medicala I 365 

Medicala II 1305 

Chirurgie generala 518 

Total spital 2188 

 
4. Numărul de cazuri rezolvate - Spitalizare de Zi – in 2021 si distribuţia cazurilor pe secţii: 

Tabel 16  

 

Secţia Medicină internă I 365 

Secţia Medicină internă II 1305 

Secţia Chirurgie generală 518 

Prezentari (NU) Camera de Garda 3755 

TOTAL 2021 5943 

Nota: In 2021 numarul internarilor de ZI este mai mare fata de 2020:  5943 vs. 3066, ceea ce arata o 
crestere importanta a adresabilitatii pacientilor fata de SCA.  

 
5. Ambulatoriu de specialitate Integrat – Tabel 17 

Ambulatoriu specialitate Integrat 2020 2021 

Nr. consultatii in Ambulatoriu specialitate 4499 7816 

TOTAL 2018 78,12% 
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Nr. consultatii - Recuperare medicala 951 963 

Valoare (lei) consultatii – Recuperare medicala 33.672 36.676,8 

Valoare (lei) consultatii – Baza de tratament 35.999 79.481,5 

Tabel 18 

Specialitate Total 2019 Total 2020 Total 2021 

O.R.L. 2995 1152 1578 

GINECOLOGIE 835 663 1124 

MEDICINA INTERNA 96 103 162 

NEUROLOGIE 840 679 953 

CHIRURGIE 49 15 80 

PEDIATRIE 1953 1008 1339 

OTALMOLOGIE 1730 879 1617 

RECUPERARE MEDICALĂ 1571 951 963 

TOTAL 10069 5450 7816 

Numar mediu de consultatii / medic: 1303 (medici încadrați in ambulatoriu) 
Propuneri si masuri de imbunatatire a activitatii din Ambulatoriu specialitate integrat: 

• Instrumentar medical specific fiecarei specialitati; 

• Achizitionare aparatura medicala noua; 

• Achizitionare calculatoare si imprimante. 
CAP. III – ACTIVITATE MEDICALA de SUPORT 

1. Compartiment ATI 
 
În anul 2021 în Compartimentul ATI: 

1. Au fost internati 615 pacienţi transferaţi din secţiile:  

• Medicină Internă I:  22 

• Medicină Internă  II: 8 

• Chirurgie:  585 

insumand 1183 zile de spitalizare in TI. 

SCOR OMEGA RO: 
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  3438 5366 4704 13508 

 Omega 1 Omega 2 Omega 3 Omega RO 

 

2. Au fost efectuate un număr de 754   Anestezii şi sedări (565 in blocul operator):  

• 339 anestezii generale cu IOT 

• 173 blocuri neuraxiale 

•  53 anestezii intravenoase 

• 189 sedari la endoscopie 
Clasificarea ASA a pacientilor ce au primit anestezie in blocul operator: 

• ASA I: 60+1E 

• ASA II: 323+6E 

• ASA III: 164 +3E 

• ASA IV: 5+3E 

• ASA V: 0 
 

3. S-au efectuat 65 consulturi interdisciplinare. 

4. Au fost 7 pacienţi care au necesitat ventilaţie mecanică prelungită.  

5. TRANSFUZII SANGVINE: în cursul anului 2021 s-au transfuzat 272 produse sangvine la 98* 

pacienţi. (* Unii pacienti au fost transfuzaţi cu mai multe unităţi, în luni calendaristice diferite) 

 

 Din punct de vedere al patologiei pacienţilor ce au necesitat transfuzii de produse sangvine: 

 Nr/procent cazuri  

Neoplazii 68,36% 
67 cazuri 

Neo colo-rectal 27 cazuri 

Neo prostata 12 cazuri 

Neo genital, renal, vezica urinara 14 cazuri 

Neo pulmonar, ORL 2 cazuri 

Neo gastric, esofagian       7 cazuri 

Neo hepatic, pancreatic 5 cazuri 

Hemoragie de cauză 
benigna  

10,2% 
10 cazuri 

HDS, Metroragii (Fibrom uterin), Hemoragii 
postoperatorii 

Anemie carenţială sau 
asociata unor boli 
cronice  

11,22% 
11 cazuri 

IRC, Ciroza hepatică, Sdr. malabsorbtie etc. 

Cauze infecţioase 8,16%  Gangrena umedă, artrita septica, peritonite 
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8 cazuri 

Afectiuni 
hematologice 

2,04% 
2 cazuri 

Sdr mielodisplazic, mielom multiplu 

 
Activităţi monitorizate lunar: 
1. Predarea - preluarea pacientului între ture / garda medici, identificarea pacientului, 
consimţământul informat al pacientului, informarea pacientului, confidenţialitatea datelor 
medicale. 
2. Respectarea protocoalelor medicale specifice comp. ATI  - sunt respectate.  
3. Îndeplinirea indicatorilor de eficacitate şi eficienţă ai aplicării protocoalelor medicale 
4. Situaţii de depăşire a competenţelor profesionale 
5. Monitorizarea protocolului specific referitor la prescrierea și administrarea medicaţiei 
analgezice pacienților, în vederea prevenirii adicției la aceasta. 
6. Monitorizarea modului de utilizare a medicamentelor şi materialleor sanitare din comp. ATI, 
adaptarea procedurilor de utilizare a echipamentului de protectie situtiei epidemiologice legate de 
pandemia cu SARS- COV 2 
7.  Monitorizarea IAAM 
8. Modul de completare a Fisei de terapie intensive si Anestezie 
9. Depozitarea, etichetarea, prescrierea și utilizarea medicamentelor cu risc de confuzie inclusive 
a medicamentelor cu risc inalt (stupefiante, psihotrope).  
10. Completarea Fişei de verificare a procedurilor chirurgicale, la pacienţii supuşi intervenţiilor 
chirurgicale. 
 
         În ceea ce privește activitatea medicala propriu-zisa, din analiza indicatorilor activității 

desfășurate au rezultat următoarele aspecte: 

A. Aspecte legate de completarea Foii de Terapie Intensiva si Anestezie: 

S-au analizat un număr de 60 Foi de Terapie intensiva si Anestezie. S-au constatat 

următoarele: nu exista foi neparafate, completarea corectă a Foilor de TI şi Anestezie cu toate 

rubricile, se aplică protocoalele de practică medicală, se respectă cerințele pentru analize. 

Pacienții au beneficiat de tratamentul cu antibiotic conform indicațiilor medicului curant, cu 

respectarea procedurilor şi protocoalelor de tratament în vigoare.  

Au fost completate Fişele de verificare a procedurilor chirurgicale, la pacienţii supuşi intervențiilor 

chirurgicale. 

B. Indicatori de monitorizare activitate 

S-au inregistrat: 
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• Erori de medicaţie/administare a tratamentului: 0 

• Reacţii alergice/adverse la tratament: 0 

• Infecţii cu Clostridium difficilae: 1 

• Infecţii nosocomiale:  

• Infecţii urinare dupa sondaj vezical:  1 

• Număr leziuni de decubit / Număr pacienți:1 

• Nr hematoame locale dupa recoltari de analize: 0 

• Nr. flebite de cateter:  

• Nr de hematoame post injectie im: 0 

• Nr  de flegmoane post injectie im: 0 

• Nr de accidente la clisma (rectoragii, perforatii) : 0 

• Numărul complicații anestezice generale / total anestezii generale: 1 

• Nr. Infecții SARS- COVID-2: 1 
 

Nr decese: 7/an din total 615 pacienti internati in ATI  

Rata mortalitatii pe sectia ATI: 1,138% 
 
CONCLUZII  
 
✓ Au fost efectuate instruiri ale personalului din comp. ATI in conformitate cu Planul anual 
de instruiri, adaptat situatiei  epidemiologice  din 2020, au fost consemnate in rapoarte scrise 
predarea-primirea pacientului la schimbul de tură/gardă.  
✓ Din analiza protocoalelor medicale rezultă că nu a fost cazul de revizuire a protocoalelor, 
ele fiind menţinute: Nu s-au inregistrat neconformităţi cu privire la modul de aplicare a acestora. 
✓ Din analiza indicatorilor de eficacitate şi eficienţă a aplicării protocoalelor medicale a 
rezultat că: Nu au existat situaţii de luare de măsuri in urma analizei efectuate. 
✓ Protocoalele si procedurile medicale au fost adaptate  pandemiei cu SARS -COV2, 
urmarind diminuarea riscului de imbolnavire al personalului medical, testarea pacientilor, masuri 
de distantare sociala, suplimentarea cantitatii ce echipamente de protectie, a dezinfectatilor, etc.  
✓  Nu au existat situaţii care sa impună depăşirea competenţelor medicale. 
✓ Au fost monitorizate consumurile de medicamente (inclusiv antibiotice, stupefiante, 
psihotrope), materiale de curatenie si dezinfecţie, dezinfectanţi, materiale sanitare. 
✓ Medicamentele al căror denumire/ambalaj este asemănător sunt depozitate separat şi se 
monitorizează atent utilizarea acestora. 
✓ Se respectă regulile şi programul de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei 
medicale. 
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✓ Au fost stabilite măsuri pentru reducerea consumului de antibiotice. 
✓ Au fost completate Fişele de verificare a procedurilor chirurgicale, la pacienţii supuşi 
intervenţiilor chirurgicale,  
 
C. Comunicarea cu pacientii 

Modul de adresare si comunicare al personalului medical şi auxiliar cu pacienţii este apreciat ca 

fiind  bun (5 - foarte bun, 4 - bun, 3 - satisfăcător, 2- nesatisfăcător), nota generală fiind 4  din 5. 

D. Referitor la conditiile hoteliere  - raport asistente sefe 

• Lenjeria de pat - ritmul de schimbare a fost zilnic sau ori de câte ori a fost nevoie. 

• Aspectul general al paturilor a fost apreciat la nivel 4 (2 - nesatisfăcător, 3- satisfăcător, 4 - 

bine sau 5- foarte bine) cu o nota generală de 4 din 5. 

• Starea de curăţenie a toaletelor a fost apreciată ca fiind 5 (2 - nesatisfăcătoare, 3- 

satisfăcătoare,  4 - bine sau 5 - foarte bine) cu o nota generală de 5 din 5. 

• Nivelul zgomotului ambiental din secţiile cu paturi a fost apreciat pozitiv (linişte- 5) sau 

negativ (zgomot - 1), nota 4 

• Din informările privind starea de ordine şi curăţenie a saloanelor cu paturi nu se evidenţiază 

aspecte neconforme. 

• Nu au fost constatate probleme in modul de utilizare a planului de ingrijiri 

2. ACTIVITATEA TRANSFUZIONALĂ DIN SPITAL: ANUL 2021 

1. Numărul de unităţi de sânge total şi componente sanguine SOLICITATE de UTS Centrului de 
transfuzie sanguină teritorial: 404 U 

 

Produs Grup A Grup B Grup AB Grup O 

TOTAL 
  

sanguin D D D D D D D D 

  poz neg poz neg poz neg poz neg 

ST          

CER - (inclusiv deleucocitate, 
saracite în leucocite, 
pediatrice, etc.) 

114 36 61 21 20 1 93 7 353 
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CTS       13  13 

CTU          

CRIOCC      

PPC+PDC 19 3 3 4  2 7  38 

TOTAL 133 39 64 25 20 3 113 7 404 

 
2. Numărul de unităţi de sânge total si componente sanguine solicitate de UTS altui/altor 
Centru/centre de transfuzie sanguina decât cel teritorial: 0 U 

3.Numărul de unităţi de sânge total şi componente sanguine RECEPTIONATE în UTS de la 
centrul de transfuzie sanguină teritorial: 311U 

Produs Grup A Grup B Grup AB Grup O 
TOTAL 
  
  

sanguin D D D D D D D D 

  poz neg poz neg poz neg poz neg 

ST          

CER-(inclusiv deleucocitate, 
saracite în leucocite, 
pediatrice, etc.) 

73 30 57 12 13 1 70 7 263 

CTS       10  10 

CTU          

CRIOCC      

PPC+PDC 19 3 3 4  2 7  38 

TOTAL 92 33 60 16 13 3 87 7 311 

 
4. Numărul de unităţi de sânge total şi componente sanguine receptionate în UTS de la alte 
centre de transfuzie sanguină: 0 U 
 
5. Numărul total de pacienţi transfuzaţi (indiferent de tipul de component sanguin): 98* pacienti 

Grup A Grup B Grup AB Grup O TOTAL 

D poz D neg D poz Dneg D poz D neg D poz Dneg  
34 5 20 3 4 0 30 2 98 
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*Atenţie: un pacient este considerat o dată, chiar dacă a primit mai multe transfuzii în cursul 

internării şi/ sau a avut mai multe internări în cursul anului. 

Din punct de vedere al patologiei pacienților ce au necesitat transfuzii de produse sangvine: 

 Nr/procent 
cazuri 

 

Neoplazii 68,36% 
67 cazuri 

Neo colo-rectal 27 cazuri 

Neo prostata 12 cazuri 

Neo genital, renal, vezica urinara 14 cazuri 

Neo pulmonar, ORL 2 cazuri 

Neo gastric, esofagian       7 cazuri 

Neo hepatic, pancreatic 5 cazuri 

Hemoragie de cauză 
benigna  

10,2% 
10 cazuri 

HDS, Metroragii (Fibrom uterin), Hemoragii 
postoperatorii 

Anemie carenţială 
sau asociata unor 
boli cronice  

11,22% 
11 cazuri 

IRC, Ciroza hepatică, Sdr. malabsorbtie etc. 

Cauze infecţioase 8,16% 
8 cazuri 

 Gangrena umedă, artrita septica, peritonite 

Afectiuni 
hematologice 

2,04% 
2 cazuri 

Sdr mielodisplazic, mielom multiplu 

6. Există în UTS seroteca pacienților transfuzați: DA; dacă „DA”, câte EŞANTIOANE de 
ser/plasmă există înregistrate în anul 2021:  136 eșantioane. 

Care este perioada de timp stabilită local pentru păstrarea eşantioanelor în serotecă: 6 luni. 

7. Numărul de unități de sânge total și componente sangvine administrate: 272 U 

Produs Grup A Grup B Grup AB Grup O 

Total 
  

sanguin D D D D D D D D 

  poz neg poz neg poz neg poz neg 

ST          

CER-(inclusiv 
deleucocitate, 
saracite în leucocite, 
pediatrice, etc.) 

65 25 54 9 8  66 4 231 

CTS       10  10 

CTU          

CRIOCC      
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PPC+PDC 15 2 3   2 9  31 

Total 80 27 57 9 8 2 85 4 272 

8. Numărul de unităţi de sânge total şi componente sanguine rebutate (se menţionează cauza 

rebutului, ex. expirate, sparte, neconforme, etc.): 38 U. 

Produs 
  

cauza Cerere 
anulata 

din 
sectie 

Pacient 
indisponibil 
in momentul 

livrarii pe 
sectie 

Expirare 
Sparte 

Aspect 
macrosc

opic 
necores
punzător 

Etichetare 
Neconform

a 
La CTS 

Altele Total 

ST  
       

CER    A+ 6U, A- 5U 
B+ 5U, B- 1U 

AB+7U, AB-1U 
O+ 5U, O- 4U 

   34 

CTS         

CTU         

CRIOCC         

PPC+PDC    A+ 3U, O- 1U    4 

Total    38    38 

 
3.Camera de Garda  

 
a. Indicatorii cantitativi specifici activitatii Camerei de Garda 2021: 

Indicatori cantitativi Numar foi intocmite la 

Camera de garda 

Urgente 

Numar de internari continue 1665 189, dintre care 125 urgente 
in timpul garzii 

Numar de internari de zi 2026  

Numar de consultatii la Camera 
de garda (foi NU) 

 3920 
 

 

 
 

 Total Medicala I Medicala II Chirurgie 

Numar total de internari 
1665 415 277 973 

Procent internari cu bilet de 79,64% 89,4% 77,98% 75,95% 
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trimitere din total internari 
Procent urgențe din total internari 13,87% 9,16% 12,64% 16,24% 

Procent reinternari < 30 zile de la 
externare 

3,9% 4,58% 2,89% 3,91% 

Procent spitalizari de zi din total 
internari 

78,12% 46,73% 82,49% 34,74% 

Nr. teste rapide SARS CoV -2 613    

Nr. teste RT PCR SARS CoV -2 974    

 
b. Au fost verificate foile completate la Camera de Garda urmarindu-se corectitudinea 
intocmirii acestora. 
 Inregistrarea pacientilor s-a efectuat la receptie - prin sistemul Hipocrate – urmand apoi 
consultul in camera de garda si distribuire pacientilor pentru internare continua, de ZI, prezentare 
cu “Nu”. In cursul garzilor din zilele lucratoare și în week-end inregistrarea datelor în sistemul 
informatic și intocmirea foilor de observație a revenit exclusiv asistentelor din Camera de garda. 
  c. Au fost respectate procedurile de internare, urgente și triaj în limitele spațiului și dotarilor 
Camerei de Garda. S-a respectat graficul de gărzi al medicilor și cadrelor medii. 
d. Nu au fost reclamatii consemnate în chestionarele de satisfactie ale pacientilor. Din punctul 
de vederea al calitatii activitatii personalului din camera de garda calificativele acordate tuturor 
cadrelor medicale au fost de „Foarte bine".  
e. Incidente: 

• Nu au fost pacienti care au refuzat tratamentul sau internarea  

• Nu au fost inregistrate reactii alergice la tratamentul efectuat in camera de garda 

• Nu au fost transferuri efectuate din camera de garda 

• Nu s-au inregistrat erori de inregistrare in foile de observatie  
 

f. Procedurile și protocoalele aplicabile în camera de garda au fost prezentate personalului 
responsabil prin ședințe de instruire periodica  
De asemenea asistentele medicale din camera de garda au participat la cursurile de educatie 
medicala continua organizate prin OAMGMAMR. 
 
g. Analiza consumului de medicamente la nivelul Camerei de Garda. 
Constatari: 

• Medicamentele aflate în dotarea aparatului din camera de garda au asigurat necesarul 
pentru cazurile de urgența și tratamentul prescris în urma consultatiilor efectuate în timpul 
garzilor. 

• S-a intocmit lista obligatorie pentru dotarea camerei de garda cuprinzand medicamentele 
de urgența și cantitatea necesara atât în aparatul camerei de garda cât si in trusa de 
urgența. Pe baza listei s-a completat necesarul lunar de medicamente. 

h. Analiza infectiilor asociate asistentei medicale  
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Nu s-au inregistrat evenimente santinela, adverse sau near miss in cadrul activitatii din Camera 
de Garda. La nivelul Camerei de garda au fost implementate masuri de protectie impotriva 
riscului infectios si de prevenire a riscului infectiilor asociate asistentei medicale, in special SARS 
CoV-2 
 i. Protocoale, ghiduri sau proceduri supuse avizarii Consiliului Medical 
  Au fost intocmite, aprobate de Consiliul medical si aduse la cunostiinta cadrelor medii 
protocoalele de internare, triaj si de gestionare a urgentelor la Camera de Garda. 
4. Laboratoare Analize medicale, Anatomie Patologica, Radiologice şi imagistica, 
Explorari Functionale, Endoscopii si Farmacie 
4.1 Laborator de analize medicaleIn anul 2021, in lab. de analize medicale au fost efectuate 

un numar de 86.803 analize dintre care: 

 -   42.114 analize pentru pacienti cu Spitalizare de zi 

 -   44.689 analize pentru pacienti cu Spitalizare continua  

 

Denumire 
compartiment 

Spitalizare 
de zi 

Spitalizare 
continua 

Bacteriologie 1.293 1.524 

Biochimie 31.200 31.758 

Coagulare 1.609 4.287 

Hematologie 3.709 4.018 

Imunologie         4.303 3.102 

Total analize 42.114 44.689 

Total general analize 86.803 
 In aceasta perioada au fost efectuate 78 analize pentru Clostridium difficille din care: 

-    10 teste pozitive 

-    56 teste negative 

-    12 teste cu rezultat Echivoc 

Tulpinile bacteriene izolate din produse patologice in anul 2021, au fost in numar de 600 
dintre care 15 au prezentat rezistenta la mai multe clase de antibiotice (multi drog 
rezistente-MDR). 

  Testarea sensibilitatii la antibiotice s-a realizat prin metoda automata, Vitek 2 Compact. 

Tulpinile bacteriene izolate din produse patologice  Nr. 
total 

Nr. bacteriilor 
multirezistente 
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bacterii 
izolate 

(MDR) 

Escherichia coli 227 4(15 ESBL) 

Klebsiella pneumonia; K. oxytoca 51 4(10 ESBL) 

Enterobacter cloacae E. aerogenes 17 2(1ESBL) 

Morganella morganii 6 1  

Proteus mirabilis; P. penneri P. vulgaris;  21 1(1ESBL) 

Serratia marcescens 6 - 

Stenotrophomonas maltophilia 3 - 

Pseudomonas aeruginosa P. mendocina 12  

Saprochaete capitata 1  

Leclercia adecarboxylata 1  

Sphingomonas paucimobilis 
 

2  

Providencia rettgeri 1 - 

Citrobacter koseri; C. freundii; C. braakii 8 1 

Raoultella planticola 2 - 

Acinetobacter baumannii;  3 - 

Streptococcus agalactiae, Str. disgalactiae; Str. Anginosus, Str. 
Gallolyticus, Str. pneumoniae 

35 

 

- 

Enterococcus faecalis; E faecium; E. avium; E. hirae 66 1 

Staphylococcus aureus; S. hominis; S. haemolyticus; S. 
epidermidis; S. lugdunensis, S. simulans 

83 2 

Candida albicans; C glabrata; C. tropicalis; C. kefyr; C krusei 55 - 

TOTAL 600 15 

 

Din totalul tulpinilor izolate, 30 tulpini au fost secretoare de β-lactamaze cu spectru extins 

(ESBL).            
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De asemenea 95 tulpini au fost rezistente la Aminopeniciline si 54 tulpini au prezentat rezistenta 

la Chinolonele testate.              

La Sulfametoxazol/Trimethoprim au prezentat rezistenta 65 tulpini, 42 tulpini au fost rezistente la 

inhibitori de β-lactamaza de tipul Acidului Clavulanic.  

La aminoglicozide au fost rezistente 35 tulpini. 

17 tulpini de Staphylococcus spp a fost MRSA si 22 tulpini MLSB, 40 tulpini au fost secretoare 

de penicilinaza. 

Doua tulpini de Enterococcus spp a prezentat reziztenta la Vancomicina. 

In urma analizelor lunare efectuate, NU s-au constatat schimbari ale profilului 

antibioticorezistentei in Spital. NU exista antibiotice oprite temporar de la utilizare. 

Tulpinile bacteriene au fost izolate din urmatoarele produse patologice: urocultura, secretie 

plaga, exudat nazal/faringian/raclat lingual, sputa, cultura col, astfel: 

Produsul patologic Nr. tulpini 
izolate 

Nr. tulpini 
MDR 

Urocultura 279 8 

Secretie plaga 193 6 

Faringe/Nazal/Raclat 
lingual 

24 - 

Sputa 62  

Cultura col 42 1 

 
 
Tulpinile bacteriene investigate au fost izolate din urmatoarele produse patologice, recoltate de la 

pacientii internati in sectiile mentionate in tabelul urmator: 

Produsul patologic Medicala 
I 

Medicala 
II 

ATI Chir. Ginecol. 
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Urocultura 114 79 11 54 21 

Secretie plaga 8 10 54 111 - 

Sputa 42 14 4 2 - 

Exudat 

Faringian/Nazal/Raclat 

lingual 

 

14 

 

3 

 

6 

 

1 

 

- 

Cultura col 1 - - 7 

 

34 

In anul 2021 tulpinile bacteriene care au prezentat rezistenta cu risc inalt au fost izolate de la 

pacientii internati in sectiile spitalului, dupa cum urmeaza: 

 

Sectia Medicala I Medicala II ATI Chirurgie Ginecologie 

Nr. tulpini MDR 5 2 2 5 1 

Se observa astfel, ca cele mai frecvente produse patologice in care au fost identificate 

tulpini bacteriene, au fost reprezentate de Uroculturi – 46.5%, iar cele mai frecvente 

bacterii izolate au fost reprezentate de tulpinile de Escherichia coli – 38%. 

In anul 2021 au fost efectuate 135 de teste din probele igienico-sanitare recoltate din sectiile 

spitalului. Probele au fost conforme. Acestea au fost reprezentate conform tabelului urmator: 

Tipul probei Tampoane igienico-

sanitare 

Aeromicroflora Sterilitati 

Numar 97 30 8 

Rezistenta la Aminoglicozide a fost scazuta. 
In urma analizelor lunare efectuate, NU s-au constatat schimbari ale profilului 

antibioticorezistentei in Spital. NU exista antibiotice oprite temporar de la utilizare. 

 

4.2 Farmacie 
Pe anul 2021 : 

• Achizitii medicamente = 358566,31 lei 

• Total consum medicamente = 348522,69 lei 

• Total condici tratament si aparat = 6100 (pentru un numar de 5943 pacienti) 

• Media consumului pe pacient si perioada de spitalizare = 58,64 lei (inclusiv ATI) si de 
18,83 lei (fara ATI) 
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• Valoarea antibioticelor folosite este de 41868,64 lei reprezintand 12,01% din totalul 
medicamentelor consumate, cu o distributie pe sectii astfel:   

o ATI – 25.300,68 lei 
o Chirurgie – 12.404,07 lei  
o Medicala 1 – 3.178,24 lei 
o Medicala 2 – 985,65 lei. 

• Clasificarea consumului de antibiotice pe clase : 
1. CEFALOSPORINE GEN III (CEFORT 1g) =4.625 fl.  
2. PENICILINE CU SPECTRU LARG = 249 buc (cps. + fl.) 
3. CHINOLONE (CIPROFLOXACINE) = 695 buc (fl. + cpr.) 
4. DERIVATI DE IMIDAZOL (METRONIDAZOL) = 1.234 buc (fl.+cpr.) 
5. CARBAPENEME (IMIPENEM/CILASTATIN) = 746 fl. 
6. AMINOGLICOZIDE (GENTAMICINA) = 526 fi. 
7. AB. GLICOPEPTIDICE (VANCOMICINA) = 50 fl.  
8. MACROLIDE (AZITROMICINĂ) = 1 cps. 

Aceste consumuri de antibiotice au fost corelate cu rezultatul antibiogramelor efectuate in 

laboratorul de analize medicale, fiind folosite curativ, dar si profilactic mai mult in sectia ATI. 

Nu au existat modificari ale disponibilitatii antibioticelor din lista stabilita la nivel de Spital. 

Nu au existat antibiotice oprite temporar de la utilizare. 

Au fost achizitionate medicamente in regim de urgenta (maxim 24 ore) pentru 53 de referate de 

urgenta. 

Nu a existat respingerea solicitarilor de eliberare a medicatiei din cauza nerespectarii 

reglementarii de prescriere a medicatiei cu risc. 

Au existat medicamente din gestiunea farmaciei care sa expire in valoare de 1859,14 lei. 

Nu au existat cazuri depistate de medicamente contrafacute. 

Nu s-au inregistrat consumuri mari de medicamente cu risc inalt si nu s-a semnalat 

nerespectarea protocoalelor terapeutice. 

Au fost analizate si medicamentele cu miscare incetinita si s-a propus repartizarea acestora catre 

alte sectii consumatoare. 

Nu s-au semnalat reactii alergice provocate de consumul de medicamente. 

4.3 Anatomie Patologica -  numar si tipuri de analize efectuate in anul 2021: 

a. Piese operatorii, biopsii – 707 
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b. Numar fragmente si blocuri aferente de parafina - 4477 
c. Examene Babes - Papanicolau - 597 
d. Examene revarsate lichidiene – 22 
 
4.4 Laborator de Radiologie şi imagistică medicală 

 a. Număr total de investigaţii radiologice in 2021 – 2167 din care: 
-  1681 - în regim de spitalizare continuă 

-  486 - in regim de spitalizare de zi 
Numar ore de functionare a aparatului de radiologie: 2040 ore 
- Număr ecografii – 898 (tiroida, abdomen, san, vase, vene, artere, membre, parti moi, 
articulare, musculo scheletara, carotide) în regim de spitalizare continuă şi de zi, astfel:  

 
- 631– in spitalizare continua  
- 267 – in spitalizare de zi 

Numar ore functionare Ecograf: 820 ore  
 
c. Alte ecografii (cord, abdomen, Doppler vase, tiroide) efectuate in alte cabinete. Medicii din 
sectiile Medicala I si Medicala II au efectuat in 2021 un nr de 5466 ecografii, din care in regim de 
spitalizare de zi: 2568, iar restul 3898 in regim de spitalizare continua, dupa cum urmeaza: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Explorari Functionale: 

Medic Nr. ECO 
abdomen 

Nr. ECO 
tiroida 

Nr. ECO 
carotide 

Nr ECO 
cord 

Nr. Total 
ECO 

Dr. Bacanu Ion 70 31 0 0 101 

Dr. Sarca Gabriela 0 0 263 1096 1359 

Dr. Stanescu 
Simona 

91 100 229 656 1076 

Dr. Predoi Mariana 316 0 0 0 316 
 

Dr. Coriu Gabriel 551 495 0 0 1046 
 

TOTAL GENERAL 1028 626 492 1752 3898 
 

Spitalizare de zi     2568 
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In anul 2021 in comp. de explorari functionale au fost efectuate un numar de 603 investigatii 
dintre care 289 in regim de spitalizare de zi, restul 314 in spitalizare continua. Din analiza 
indicatorilor de utilizare a serviciilor, au rezultat urmatoarele: 
 

Medic Nr. 
Holter 
ECG 

Nr. 
Teste de 

efort 
ECG 

Nr. 
Holter TA 

Polisomn
ografie 

Nr.  
Spirometrii 

Nr. total 
Investigatii  

Dr. Predoi Mariana 1 0 1  0 2 

Dr. Sarca Gabriela 70 13 32  0 246 

Dr. Simona Stanescu  46 13 26 22 0 94 

Dr. Coriu Gabriel 72 0 131  0 203 

As. Tamas Simona 0 0 0  176 176 

TOTAL 189 26 190 22 176 603 

 
      In urma analizei calitatii serviciilor oferite de Compartimentul de Explorari Functionale, care 
cuprinde: ECG, Test ECG de efort, Spirometrie, EEG, Holter ECGsiHolter TA, s-au constatat 
urmatoarele: 
- Serviciile oferite pacientilor de compartimentul nostru s-au realizat cu concursul medicilor din 
Sectiile Medicala I si II, conform specializarii si competentelor fiecaruia:  Dr. Coriu Gabriel - Holter 
ECG, MATA, eco abdomen si eco tiroida, Dr. Predoi Mariana - eco abdomen si eco părți moi, Dr. 
Sârcă Gabriela - eco cord, eco carotide, holtere ECG si monitoriazare TA), Dr. Stanescu Simona - 
Eco cord, eco carotide, eco abdomen, Holtere ECG, MATA, teste de effort ECG, poilsomnografii. 
Fiecare medic din sectiile medicale isi face propriile interpretari la ECG si spirometrie.  
- De asemenea la efectuarea anumitor investigatii (ECG, Holtere ECG, MATA, EEG) au participat si 
asistentele din sectiile Medicala I si Medicala II, care au fost instruite in prealabil, precum si 
asistentele de la Camera de Garda (la internare, fiecarui pacient se ataseaza inregistrarea ECG la 
fisa de internare). In acest context ne-am preocupat de instruirea si verificarea periodica a 
personalului mediu pe tema insusirii si respectarii tehnicii de lucru, a respectarii programului de 
lucru, precum si a igienizarii permanente a aparaturii si mai ales a componentelor care vin in direct 
contact cu pacientul. 
Particularitatea acestui an este  cresterea progresiva a numarului de investigatii, fara a ajunge totusi 
la nivelul anterior de pandemie. 
De asemenea au fost anumite investigatii, cu risc crescut de producere de aerosoli, cum ar fi testul 
de efort ECG, spirometria, poligrafia care s-au efectuat cu un numar de restrictii si in numar mult mai 
mic fata de perioada anterioara ( vezi 2019). Pentru a asigura pacientii si personalul medical, am 
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modificat protocoalele de efectuare a investigatiilor sus mentionate, conform normelor nationale si 
internationale. Remarcam ca in cazul spitalului nostru nu a fost nici un caz de contaminare a 
pacientilor sau personalului medical prin efectuiarea explorarilor functionale. 
Toate explorarile  necesita consumuri mai mari de materiale de curatenie, dezinfectanti si 
echipamente de protectie, care au fost asigurate in mod constant printr-o buna aprovizionare. Tot in 
aceasta perioada s-a facut reinstruirea personalului pentru mentinerea curateniei si dezinfectia 
adecvata a aparaturii si a cabinetelor de explorari. S-a solicitat dotarea cu lampi de U-V cu lambda 
253,7 cu efect bactericid si virucid, de putere adecvata, precum si folosirea nebulizatoarelor 
existente pe sectie. Pentru explorari ca spirometria, poligrafia, testul de efort ECG A  se impune 
testarea PCR prealabila, cu maxim 48 h inainte, a pacientului pentru COVID-19, datorita riscului 
crescut de transmitere a bolii. 
Trebuie amintit si faptul ca , odata cu reorganizarea Camerei de Garda determinata de pandemie, 
asistenta Petrescu Ioana a fost detasata la Camera de Garda, iar Compartimentul de Explorari 
Functionale sufera din lipsa de personal mediu – avem o singura asistenta medicala. 

 
4.6 Comp. Endoscopie digestiva 
 
Numar Endoscopii superioare si inferioare efectuate in 2021: 757 din care: 

- 387 superioare  
- 370 inferioare (Colonoscopii), din care: 33 – biopsii, 6 – polipectomii 

 
MEDIC ENDOSCOPII 

SUPERIOARE 
ENDOSCOPII 
INFERIOARE 

 

TOTAL 

DR.PADURARU MIHAI 319 295 614 

DR. NICA SORIN 40 44 84 

DR. FIRU MIHAI 26 29 55 
DR. UNGUREANU ANCA 2 2 4 

TOTAL 387 370 757 

 
CAP. IV – ACTIVITATEA de SUPORT, NEMEDICALA - Functionala si activitati auxiliare  
 

1. Activitatea Economica 
Activitatea financiar-contabilă din cadrul Spitalului Prof. Dr. Constantin Angelescu s-a desfăşurat, 

în anul 2021, în conformitate cu actele normative legale în vigoare. 

Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu a incheiat anul 2021 in conditii de echilibru financiar si 

fara obligatii de plata restante. Printr-o atenta fundamentare, monitorizare si stabilire corecta a 

prioritatilor, in perioada analizata s-au realizat obiectivele propuse, au fost evitate blocajele 

financiare si s-au gasit in permanenta solutii pentru asigurarea fondurilor bugetare necesare 

finantarii actiunilor noi sau de urgenta. 
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S-a respectat cu strictete disciplina financiar-bugetara prin urmarirea permanenta a incadrarii 

cheltuielilor in limitele bugetului aprobat, prin urmarirea lunara a executiei bugetare pe destinatiile 

legale, prin analiza trimestriala a utilizarii fondurilor din toate sursele de finantare. 

In anul 2021 sursele de VENITURI pentru Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu au fost: 

                                                                                                                 lei 

INDICATORI PREVEDERI REALIZARI 

EFECTIVE 

Excedent in cont din alte venituri ani precedenti 331.848 331.848 

Excedentl in cont din an precedent, venituri din 

activ.sanitara  (cf.Lg. 95/2006). 

1.548.152 1.547.905 

Alte venituri  din prestari servicii medicale   27.000 24.021 

Venituri din  contractele  incheiate cu casele de 

asigurari de sanatate, cf.Lg. 95/2006  

8.440.000 8.519.981 

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 1.871.000 1.650.899 

Subventii de la bugetul Fondului national unic de 

asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea 

cresterilor salariale 

13.665.000 13.541.315 

TOTAL VENITURI 25.856.000 25.615.969 

 

Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu are trei surse de finantare, dupa cum urmeaza: 

I. Venituri din contractele incheiate cu CASAOPSNAJ in valoare de 8.519.981 lei, 

repartizate pe categorii de servicii medicale, dupa cum urmeaza:              

a) - servicii medicale spitalicesti,din care: 

- servicii medicale spitalicesti – spitalizare continua  
- servicii medicale spitalicesti –spitalizare de zi  
b) - servicii medicale in asistenta medicala de specialitate de reabilitare medicala; 

c) - serviciile medicale paraclinice – Ecografii, efectuate de medicii de specialitate din 

specialitatile clinice;  
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d) - servicii medicale in asistanta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile 

clinice si acupunctura;  

II. Venituri din subventii de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de 

sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale, in suma de 13.541.315 lei, dupa cum 

urmeaza:              

a) sume pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 38 alin (3) si (4)  din Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, 

b) sume pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 51/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  

c) sume pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 64/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

d) sume pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 45 din Legea nr. 5/2020 bugetului de stat 

pe anul 2020, 

e) sume pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 147/2020 privind acordarea unor 

zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării 

activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în 

unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-

CoV-2. 

f) sume pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 110/2021 privind acordarea unor 

zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului 

SARS-CoV-2. 

Contractele de prestări servicii medicale dintre spital şi CASAOPSNAJ  au fost încheiate în 

conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Sănătății nr. 2.477 din 17 noiembrie 2021 pentru 

modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 

Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor 

şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia. 

III. Alte venituri din prestari de servicii – in suma de 24.021 lei astfel: 
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Veniturile sunt constituite din încasările în numerar de la pacienţi pentru: 

-coplata; 

-analizele de laborator; 

-certificate medicale; 

-referate medicale, etc.; 

IV. Subventii de la bugetul de stat pentru spitale – Ministerul justitiei a repartizat suma 
1.871.000 lei, pentru cheltuielile de organizare si functionare, cheltuieli de reparatii curente, 
cheltuieli de denergie electrica, gaze, apa, precum si pentru dezinfectanti pentru salubrizarea 
cladirilor si instalatiilor, dezinfectanti de maini, echipamente de protectie necesare pe perioada 
starii de urgenta/alerta 

Venituri din donaţii şi sponsorizari 

Având în vedere nevoia cu dotări în Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu, Comitetul Director a 

căutat să atragă cât mai mulţi sponsori şi/sau donatori. Donaţiile au fost în principal în: 

medicamente; reactivi; sange uman; dezinfectanti; obiecte de inventar;  materiale laborator, etc. 

Totalul veniturilor din transferuri, bunuri primite din donatii sau cu titlu gratuit este de 167.489,17 

lei si au inregistrate in evidentele financiar-contabile cu respectarea prevederilor legale. 

CHELTUIELI 

Cheltuielile efectuate au asigurat buna functionare a spitalului si implicit acordarea serviciilor 

medicale corespunzatoare pentru pacienti. S-a avut in vedere mentinerea echilibrului intre 

categoriile de cheltuieli si preocuparea permananeta pentru gestionarea eficienta a utilizarii 

fondurilor. 

INDICATORI PREVEDERI 

 

PLATI  NETE 

EFECTUATE 

CHELTUIELI 

EFECTIVE 

Cheltuieli de personal 20.550.000 20.206.623 20.065.498 

Cheltuieli materiale (bunuri si servicii)   5.163.000 4.003.971 4.075.339 

Cheltuieli de capital 0 0 1.074.956 
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Alte cheltuieli (cod. 59.40) 143.000 137.634 138.240 

Chelt. donatii si gratuitati materiale 0 0 184.940 

Plati efectuate in ai precedenti si 

recuperate in anul curent 

0 -225.084 0 

TOTAL CHELTUIELI 25.856.000 24.123.144 25.538.973 

Fondul utilizat in anul 2021 pentru cheltuielile de personal, a fost in suma de 20.206.623 lei, 

dupa cum urmeaza: 

- cheltuieli salariale in bani = 19.763.871 lei (art. 10.01) corespunde numarului de posturi 

repartizate si salarii prevazute  in statul de functii aprobat; 

- contributii = 442.752 lei 

Pentru cheltuielile cu bunuri si servicii (Titlul II ) au fost repartizate credite bugetare in valoare 

de 5.163.000 lei, pana la data de 31.12.2021 utilizandu-se suma de 4.003.971 lei conform 

contului de executie a bugetului (anexa 7). 

Achizitionarea materialelor s-a facut cu respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice 

si in stricta concordanta cu stocurile existente si referatele de necesitate intocmite de catre sectii, 

compartimente, cabinete, laboratoare, etc.  

Cheltuielile efectuate la Titlul XI – Alte cheltuieli – la data de 31.12.2021, pentru persoanele cu 

handicap neincadrate au fost in suma de 137.634 lei, din valoarea aprobata in buget de 143.000 

lei. 

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale – Ministerul justitiei a repartizat suma 

1.871.000 lei, pentru cheltuielile de organizare si functionare, cheltuieli de reparatii curente, 

cheltuieli de denergie electrica, gaze, apa, precum si pentru dezinfectanti pentru salubrizarea 

cladirilor si instalatiilor, dezinfectanti de maini, echipamente de protectie necesare pe perioada 

starii de urgenta/alerta. Din valoarea aprobata au fost efectuate plati in suma de 1.650.899 lei. 

La sfârşitul anul 2021, Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu  a avut  inregistrat in evidentele 

financiar-contabile facturi neachitate in valoare de 283.770,69 lei, care nu sunt incluse in 

categoria arieratelor sau a platilor restante.  

    

INDICATOR GRAD DE REALIZARE% 
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VENITURI 99,07% 

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari 40,60% 

Alte venituri din prestari de servicii 0,09% 

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 6,44% 

Subventii de la bugetul Fondului national unic de asigurari 

sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 

52,87% 

CHELTUIELI 93,30% 

Cheltuieli de personal 79,48% 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 19,97% 

Alte cheltuieli 0,55% 

Cheltuieli de capital 0% 

Cost mediu pe zi de spitalizare 2.040,28 lei 

 

ALTI INDICATORI 

INDICATOR GRAD DE REALIZARE 

Cheltuieli cu medicamente din totalul cheltuielilor 1,74% 

Cheltuieli cu materiale sanitare din totalul cheltuielilor 2,55% 

Cheltuieli cu reactivi din totalul cheltuielilor 3,19% 

 

Spitalul la data de 31 decembrie 2021 a avut disponibil in cont suma de 1.492.826,10 lei în 

vederea achitarii cheltuielilor de personal aferente lunii decembrie si a furnizorilor neachitati. 

Rezultatul financiar-contabil al Spitalului Prof. Dr. Constantin Angelescu la data de 31.12.2021 

este deficit in suma de 1.453.464,14 lei, care se regaseste in soldul contului 121 “Rezultatul 

patrimonial-institutii publice”. 

S-a efectuat: 
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- analiza veniturilor realizate pe anul 2020 - 2021 si s-a constatat ca in anul 2021 veniturile 
incasate au fost crescut fata de anul 2020, cu 1,52%. 
 

Situatia veniturilor realizate 2020-2021 

       
mii lei 

Nr. 

crt. Denumire indicator 

ANUL 2020 ANUL 2021 

Disponibil  

început de 

an 

Încasări  Total 
Disponibil  

început 

de an 

Încasări  Total 

1 Servicii medicale spitalicești 757.51 7,697.82 8,455.33 884.90 7,177.20 8,062.10 

2 

Servicii medicale de 

recuperare 
 

68.03 68.03 
 

61.74 61.74 

3 

Servicii medicale paraclinice 

(ecografii) 
 

3.30 3.30 
 

12.99 12.99 

4 Servicii medicale clinice 
 

213.80 213.80 
 

352.70 352.70 

5 

Regularizare servicii 

medicale spitalicești 
 

729.58 729.58 
 

0.00 0.00 

6 

Regularizare servicii 

medicale clinice 
 

51.16 51.16 
 

30.46 30.46 

7 

Subvenții de la FNUASS 

pentru cresteri salariale 1,020.13 12,219.41 13,239.54 994.85 12,546.46 13,541.31 

8 Alte venituri proprii 
 

26.78 26.78 
 

24.02 24.02 

  Total 1,777.64 21,009.88 22,787.52 1,879.75 20,205.57 22,085.32 

  BVC aprobat 
  

25,164 
  

23,985 

  % 
  

90.56 
  

92.08 

1. analiza costurilor in vederea eficientizarii cheltuielilor si s-a constatat ca in anul 2021 
incasarile au scazut cu 10,31% fata de anul 2020; 

 

           ANALIZA ANUALA A COSTURILOR PENTRU 
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EFICIENTIZAREA     CHELTUIELILOR 

NR. 

CRT. DENUMIRE 

VALOARE- LEI 

% 2020 2021 

1 Analize laborator 763.00 2,005.00   

2 Certificate medicale 156.00 156.00   

3 Echografii 0.00 0.00   

4 Radiografii 184.00 0.00   

5 Consult medical 62.00 0.00   

6 Coplata 9,470.00 12,850.00   

7 Holter EKG 0.00 0.00   

8 EKG 0.00 0.00   

9 Eco cord 139.00 0.00   

10 Referat medical 13,000.00 8,260.00   

11 Taxa concurs 150.00 750.00   

12 Endoscopie digestiva 230.00 0.00   

13 PAPS 1,204.00 0.00   

14 Spitalizare continua 726.06 0.00   

15 Anestezie 146.00 0.00   

16 Holter TA 79.00 0.00   

17 

Chiuretaj uterin biopsic+ 

anestezie intravenoasa 472.00 0.00   

  TOTAL 26,781.06 24,021.00 -10.31 
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3.analiza costurilor aferente serviciilor oferite pacientilor si s-a constatat ca nu exista costuri 

suplimentare oferite unui pacient cu aceeiasi patologie de aceeiasi specialitate; 

4. monitorizarea consumurilor specifice fiecarui sector de activitate, rezultatele regasindu-se in 

situatia anexata. Aceasta monitorizare este efectuata de fiecare sef sectie/compartiment care are 

ca atributie in fisa postului. 

Masuri de imbunatatire a costurilor aferente serviciilor aferente pacientilor: 

1. sa respecte lista investigatiilor paraclinice aprobata la nivelul spitalului si pe fiecare sectie; 

2. sa solicite aprobarea prealabila a : directorului financiar-contabil, directorului medical si a 

managerului, a achizitiei medicamentelor cu risc financiar; 

3. sa solicite aprobarea prealabila a : directorului financiar-contabil, directorului medical si a 

managerului, a altor investigatii paraclinice cu costuri ridicate, pentru care spitalul nu are resurse 

financiare sau serviciile sunt indisponibile. 

Masuri rezultate in urma analizei costurilor inregistrate in raport cu veniturile realizare: 

1. sa se efectueze o monitorizare mai atenta a consumurilor sectiei/compartimentului; 

2. sa se reduca consumurile la utilitati (energie electrica, apa, deseuri menajere, etc) 

3. sa se evite risipa la materialele de curatenie (respectarea protocoalelor); 

4. sa nu se depasesca numarul de cazuri contractate cu casa de asigurari. 

2. Activitatea de ACHIZITII 

Activitatea compartimentului a presupus începerea procedurilor de achiziţie publică de 
bunuri, servicii şi lucrări, conform O.U.G. 34 / 2006 si Legea 98 / 2016 privind achizitiile publice, 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, utilizând procedura de cumparare directa 
prevăzuta de acest act normativ.  

 
Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu a incheiat in anul 2021 un numar de 72 de contracte 

si acte aditionale, astfel: 
 

Nr. crt. Denumire serviciu/produs 
Cont

r. nr. 
Furnizor 

Valabilitate 

contract 

Tip 

achiziti

e 

1 
Prestari servicii colectare deseuri menajere 19 

RER Ecologic Service 

Bucuresti REBU SA 31.12.2021 Directa 
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2 Servicii actualizare legis 
14 

Centrul Teritorial de 

Calcul Electronic SA 31.12.2021 Directa 

3 Servicii mesicina muncii 18 PFA RONCEA DANIELA 31.12.2021 Directa 

5 Servicii RSVTI 
49 

Best RSVTI Consult 

Service 31.12.2021 Directa 

6 Servicii telefonie fixa 44 Art-Tel 31.12.2021 Directa 

7 Servicii service echipamentre telecomunicatii 45 Art-Tel 31.12.2021 Directa 

8 Servicii acces internet 46 Art-Tel 31.12.2021 Directa 

9 Servicii intretinere si reparare retea internet 47 Art-Tel 31.12.2021 Directa 

11 Servicii spalatorie 26 Salesianer Miettex 31.12.2021 Directa 

12 Intretinere ascensoare 35 Ifma 31.12.2021 Directa 

13 Servicii DRG 24 Medicode 31.12.2021 Directa 

14 

Servicii de analiza si raportare lunara a 

dozelor de radiatii 
28 

PFA Grosu Mihnea 31.12.2021 Directa 

15 Servicii de colectare deseuri periculoase 21 Stericycle Romania 31.12.2021 Directa 

18 Servicii dezinsectie si deratizare 23 Melchior Serv 31.12.2021 Directa 

 Servicii de colectare deseuri periculoase 133 Stericycle Romania 30.04.2022 Directa 

19 Servicii paza umana 
22 

Safeguard Tehnic 

Service Security 31.12.2021 Directa 

21 Contract livrare sange 
122 

Centrul de Transfuzie 

Sanguina Bucuresti 31.12.2021 Directa 

22 Servicii analiza apa 

43 

Institutul National de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Ecologie 

Industriala - Ecoind 31.12.2021 Directa 

23 Servicii farmacist 3 PFI Ivan I. Adrian-Siluan 30.04.2021 Directa 

24 Servicii service aparatura medicala 63 Tunic Prod 31.12.2021 Directa 

25 Servicii mentenanta si actualizare WEB 20 Next IT Computers 31.12.2021 Directa 

26 

Servicii furnizare formulare medicale si 

nemedicale 
62 

Tipo MCD 2000 31.12.2021 Directa 
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27 Servicii furnizare materiale sanitare 48 Linde Gaz Romania 31.12.2021 Directa 

28 Contract inchiriere butelii 4 Linde Gaz Romania 31.12.2021 Directa 

34 Servicii epidemiologice 
27 

PFA Iordachescu Corina-

Florentina 31.12.2021 Directa 

35 Contract servicii catering 34 Quercus Company Grup 31.12.2021 Directa 

36 

Contract subsecvent furnizare reactivi 

biochimie 
98 

Novaintermed 30.04.2022 
LD 

37 

Contract subsecvent furnizare reactivi 

biochimie 
97 

Tunic Prod 

30.04.2022 
LD 

38 

Contract subsecvent furnizare reactivi 

biochimie 
98 

Rotest 

30.04.2022 

LD 

39 

Contract subsecvent mentenanta program 

informatic 
1 

Romanian Soft Company

  30.04.2021 NFP 

40 

Contract service si intretinere aparate de aer 

conditionat 
68 

SRH Good Air 31.12.2021 Directa 

41 Contract subsecvent furnizare reactivi 40 Rotest 31.12.2021 LD 

42 Contract subsecvent furnizare reactivi 41 Tunic Prod 31.12.2021 LD 

43 Contract subsecvent furnizare reactivi 42 Novaintermed 31.12.2021 LD 

44 Contract subsecvent furnizare reactivi 7 Rotest 30.04.2021 LD 

45 Contract subsecvent furnizare reactivi 8 Tunic Prod 30.04.2021 LD 

46 Contract subsecvent furnizare reactivi 9 Novaintermed 30.04.2021 LD 

48 Contract service aparatura medicala 95 Mediclim 31.12.2021 LD 

49 Contract control extern laborator analize 12 Hemat Rom 31.12.2021 Directa 

50 Contract prestari servicii imagistica medicala 36 Hiperdia 31.12.2021 Directa 

51 Contract prestari servicii imagistica medicala 85 Hiperdia 31.12.2021 LD 

52 Contract prestari servicii farmacist 25 PFI Ivan Siluan 31.12.2021 Directa 

53 Contract prestari servicii 81 Central Service Instal 31.12.2021 Directa 

54 

Contract prestari servicii monitorizare 

dozimetrica 
2 

Rodos Laboratories 31.12.2021 Directa 
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55 

Contract prestari servicii monitorizare 

dozimetrica 
55 

Rodos Laboratories 31.12.2021 Directa 

56 Contract prestari servicii consultanta GDPR 60 NGDE3 31.12.2021 Directa 

57 

Contract prestari servicii monitorizare 

dozimetrica 
79 

Rodos Laboratories 31.12.2021 Directa 

58 

Contract prestari servicii service aparatura 

medicala 
70 

Pro Cardia 31.12.2021 Directa 

59 

Contract prestari servicii service aparatura 

medicala 
71 

Metecus 31.12.2021 Directa 

60 

Contract prestari servicii service aparatura 

medicala 
72 

Silvexim 31.12.2021 Directa 

61 

Contract prestari servicii service aparatura 

medicala 
73 

BTL Romania 31.12.2021 Directa 

62 

Contract prestari servicii service aparatura 

medicala 
75 

Siemens 31.12.2021 Directa 

63 

Contract prestari servicii service aparatura 

medicala 
76 

Proton 31.12.2021 Directa 

64 Acord cadru mentenanta informatica 91 Romania Soft Company 16.11.2025 Directa 

65 Contract subsecvent mentenanta informatica 92 Romania Soft Company 31.12.2021 Directa 

66 Contract prestari servicii depozitare arhiva 90 Archivit 31.12.2021 Directa 

67 Contract lucrari reparatii curente 89 Columna R1 31.12.2021 Directa 

68 

Contract servicii intretinere si mentenanta 

instalatie fluide medicale 
67 

Algamed 31.12.2021 Directa 

69 Contract prestari servicii supraveghere ISO 64 CERTIND 31.12.2021 PS 

70 Contract prestari servicii infectionost 61 PFA Cebuc 31.12.2021 PS 

71 

Contract prestari servicii identificare Sars 

Cov 2 
38 

INCDMM Cantacuzino 31.12.2021 Directa 

 Contract subsecvent mentenanta informatica 125 Romanian Soft Company 30.04.2022 NFP 

72 

Contract subsecvent mentenanta program 

informatic 
37 

Romanian Soft Company

  16.11.2021 NFP 
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3. Activitatea de PERSONAL 
  
I. Organigrama: ramane neschimbata 

 

II. Statul de Funcții – a fost modificat in urma examenelor de promovare in functii  

 

III.  Regulamentul de Organizare si Functionare al spitalului – ROF a fost adus la cunostiinta 

tuturor angajatilor si postat pe site-ul spitalului. 

IV. Regulamentul intern al spitalului – RI a fost adus la cunostiinta tuturor angajatilor si postat 

pe site-ul spitalului. 

V. Situatia posturilor 

Spitalul “Prof. Dr. Constantin Angelescu” funcționează cu un număr de 219 posturi din care:  
- posturi ocupate 192 posturi  
- posturi vacante   27 posturi. 
 

 Categorii de personal Posturi 
aprobate 

Posturi 
ocupate 

Posturi 
vacante 

Comitet Director 3 3 0 

Medici 36 23 13 

Alt personal cu studii superioare 10 10 0 

Asistenti medicali 87 81 6 

Registrator Medical/statistician 2 1 1 

Infirmiere 36 36 0 

Ingrijitoare 3 3 0 

Brancardier 1 1 0 

Garderobier 1 1 0 

Aparat functional (RUNOS, Financiar, 
Tehnic- Administrativ, Achizitii, etc) 

40 33 7 

TOTAL 219 192 27 

Din posturile ocupate se disting urmatoarele categorii de personal:  
- medici: 11,97% 
- personal medical: 42,19% 
- alt personal medical cu studii superioare: 5,21% 
- personal auxiliar: 21,35% 
- personal functional: 17,19% 
 

II. Promovări 
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În anul 2021 s-au efectuat următoarele promovări în funcții: 

- un post de psiholog, promovat în psiholog specialist; 
- 3 posturi de asistent medical generalist, promovat în asistent medical principal generalist, în 
urma obținerii gradului de principal; 
- 1 post de asistent medical laborator analize medicale în asistent medical principal laborator 
analize medicale; 
- 1 post economist II, promovat în economist I; 
- 1 post economist I, promovat în economist IA; 
 
Pentru toate posturile menționate au fost întocmite note și adrese la Ministerul Justiției pentru a fi 
modificat Statul de funcții. 
În urma ordinului de schimbare a Statului de funcții au fost întocmite acte adiționale la 
contractele de muncă, pentru posturile menționate. 
 
III. În cursul anului au fost scoase la concurs 15 posturi din care au fost ocupate 12 posturi, 

pentru care s-au întocmite contracte individuale de muncă, decizii de angajare și fișe de post, 

pentru fiecare post. 

III. Alte lucrări 

✓ Au fost întocmite aproximativ un nr. de 136 decizii, având ca obiect: 

- acordare 75% din salariu conform OUG nr. 110/2021; 

- constituirea de comisii noi la nivelul spitalului; 

- suspendare contract de muncă pentru îngrijire copil până la vârsta de 2 ani; 

- încetare contract de muncă, etc 

4. ActivitateaTEHNIC – ADMINISTRATIVA 
 

Serviciul Tehnic-Administrativ răspunde de buna funcționare a instalațiilor din spital, de 

reparațiile curente și întreținerea clădirii cu destinația spital și anexe 

- Bazinul nr. 1 de la instalația de hidranți are o foarte mică fisura la baza- nu s-a putut remedia 
prin lipire. Este umplut numai in caz de necesitate, deoarece pierde apa in timp- necesita 
inlocuire. 

a) Clădire 
- În anul 2021 au fost efectuate reparații curente in spatiile din tot spitalul care au necesitat 
lucrari de gletuire si zugraveli.  
- A fost reparat si zugravit cabinetul managerului – parter și a fost montată o usă PVC la grupul 
sanitar propriu 
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- Reparații la pereți și tavan cabinet parter și montare parchet (inlocuire mocheta veche și 
uzată) 
- Morga spitalului a fost relocată într-un spațiu mai mare și cu acces facil și a fost reparat și 
zugravit spațiul actual destinat păstrării persoanelor decedate. Lucrările au constat în reparații zi 
zugraveli la pereți și tavan, aplicare de gresie și faianță, montarea unei ferestre și a unei uși din 
PVC, montare mobilier lavoar. 
- Au fost efectuate lucrări de reparații la pereți, tavane, pardoseli la parterul clădirii zona hol lift 
si zona tampon II- pacienți suspecți COVID -19 
-  A fost montată o usă batantă la hol acces secția medicină Internă II 

- A fost montată o usă dublă la cabinet endoscopie digestivă și o ușă la cabinet asistente 

medicale secția Medicină Internă I. 

- Chiuvetele, bazinele WC, vasele WC, bateriile au fost înlocuite în măsura în care acestea au 
devenit nefuncționale. 
- Acoperișul, burlanele și jgheaburile – a fost înlocuit un burlan de scurgere uzat- de la etaj IV 
până la parterul clădirii. Cu personal propriu au fost sigilate neetanșeitățile descoperite pe 
acoperis și terase, iar în urma acestor sigilări nu au mai avut loc infiltrații de apă. 

b) Instalația electrică 
- Au fost înlocuite prizele și comutatoarele defecte  
- Nu au avut loc intervenții majore asupra instalației electrice, doar lucrări de întreținere 
- Prizele de pământ și prizele din spital au fost verificate PRAM în termen cu operator economic 
autorizat in luna august 2021, conform RPV 2021/548/26.08.2021 
- Instalația electrică este întreținută și verificată periodic cu personal propriu și nu au avut loc 
defecțiuni accidentale la instalație (intreruperi de tensiune, arderea siguranțelor, etc). 

c) Instalația sanitară 
- Au fost înlocuite bateriile defecte, racordurile, robineții, etc. 
- Au fost înlocuite trei lavoare vechi, uzate din comp ATI cu mobilere cu lavoar noi  

d) Instalația de hidranți interiori 
- Verificarea instalației de hidranți cu SC INSTAL STING- firmă specializată, în luna noiembrie 
2021 (la 12 luni)- in termen 
- Au fost efectuate manevre (saptamanal) la robinetii instalației, pentru preîntâmpinarea 
corodării acestora. 

e) Grup electrogen COELMO 400 KWA, model Iveco FDTC 133/2008 
- Funcționare buna a grupului electrogen in anul 2021 
- A fost alimentat bazinul cu motorina in timp util 
- Generatorul este programat sa functioneze pe test automat in fiecare zi de joi (saptamanal) ca 
test de funcționare, precum si pentru încărcarea acumulatorilor. 

f) Instalatia de oxigen medicinal 
- Instalatia este compusa din stocator de 5400 mc oxigen medicinal lichid, statia de rezerva cu 
6 butelii a 10 mc/buc și instalația interioară – parter- etaj IV 
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- instalația (inclusiv stocatorul) a fost verificată ISCIR în anul 2019 - buletin de verificări nr. 117 / 
158/04.04.2019 si PV verificare supape nr. 2323/05.11.2021. 
- Au fost montate două tablouri de avertizare O2- 1 tablou pe secția medicină Internă I si 1 
tablou pe secția medicină internă II și 2 tablouri de avertizare cu 3 gaze în blocul operator cu 
acoperire și a comp ATI de la etajul III.  
- Statia de back-up de oxigen medicinal formata din 6 tuburi de oxigen de 10 mc/buc- 
capacitate 60 mc oxigen- independenta 3 zile. 
- În anul 2021 a fost încheiat un contract de prestări servicii de verificare periodică a sistemului 
de fluide medicale din spital (statie si instalație de oxigen medicinal, statie si instalație de aer 
comprimat, statie și instalație de vacuum, statie de oxigen de rezervă). Verificările se fac lunar și 
la solicitarea spitalului se intervine pentru remedierea eventualelor defecțiuni. 

g) Centrala termică 
- Centrala termica este compusa din doua cazane din fonta G 300 montate in anul 2005, boiler 
termoelectric Vision de 1000 litri, ultima revizie a fost efectuată în luna septembrie 2021, conform 
PV revizie nr. 1302127/09.09.2021, valabilitatea reviziei este de 24 luni – termen limita pentru 
urmatoarea revizie septembrie 2023. S-au facut verificari, probe functionale, reglaje si revizia- 
curățarea cazanelor, verificarea noxelor emise, etc. 
- Centrala termică asigură apa caldă menajeră și încălzirea spitalului. 
- A fost verificata emisia de gaze si noxe de la centrala termica 
- Centrala termică a fost funcțională în anul 2021 

h) Instalația de gaze naturale 
- Instalația a fost verificată în luna iulie 2020, a fost incheiat contract de prestari servicii cu 
Distrigaz Sud Retele SRL- operator autorizat ANRE, s-a intocmit fisa de evidenta nr. 
0088209/03.07.2020, valabilitate 24 luni, iar instalatia respecta prevederile normelor tehnice si 
poate functiona in conditii de siguranta. 
- Pentru instalația de gaze naturale există proiect actualizat în 2020, conform legislației și 
normelor în vigoare. 
- Există sisteme de averizare (detectoare de gaze) la toate arzatoarele din spital.  
- În luna noiembrie 2021 a fost inlocuită vana cu robinet de alimentare a insalației cu gaze 

naturale, pentru exploatarea instalației în condiții de siguranță. 

i) Aparatura medicală 
În anul 2021 nu au fost achiziționate aparate medicale.  

Au fost încheiate contracte de prestări servicii de reparații aparatura medicala, conform 

solicitarii sectiilor și laboratoarelor.  

j) Arhiva 
- In anul 2021 a fost incheiat contract de preluare și depozitare documente arhivate, 
datorită volumului mare de documente și lipsei spațiilor necesare depozitării arhivei. 
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k) Serviciul Catering 
- In anul 2021 a fost incheiat contract de prestări servicii de catering pentru distributia 
hranei bolnavilor. 
 

l) Serviciul Spalatorie 
- In anul 2021, spitalul a încheiat contract de spalatorie material moale cu operator 
economic specializat. Firma de spalatorie a asigurat in regim de comodat / inchiriere lenjerii.  
- Spatiul de depozitare a rufelor curate este prevazut cu rafturi pentru depozitarea pana la 
predarea acestora pe sectii  
 

m) Serviciul eliminare si neutralizare deseuri generate din activitatea medicala 
- Au fost colectate si predate spre eliminare si neutralizare firmei STERYCICLE SRL cu 
care a fost incheiat contract de prestari servicii, urmatoarele tipuri de deseuri: 
✓ Cod deseu 18.01.01  
✓ Cod deseu 18.01.03  
✓ Cod deseu 18.01.06  
✓ Cod deseu 18.01.02  

 

- Firma SC STERYCICLE SRL a pus la dispozitia spitalului cu titlu gratuit necesarul de 
ambalaje constand in cutii pentru taietoare-intepatoare, cutii de carton cu saci galbeni 
inscriptionati „ Pericol biologic”, bidoane pentru deseuri lichide, etc. 
- In luna februarie 2021 a fost intocmit Planul de gestionare a deseurilor rezultate din deseuri 
medicale transmis la DSPMB valabilitate12 luni 
- In anul 2020 a fost eliberat formularul pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase 
nr. 001122003171 IF, din data de 05.05.2020, valabilitate 24 luni 
- Depozitele de colectare a deșeurilor aflat în incinta spitalului (menajere și periculoase) 
corespund normelor in vigoare privind regimul deseurilor.  
- Spațiul destinat stocării temporare a deseurilor periculoase este dotat din anul 2021 cu un 
cantar electronic tip platformă. 
n. Serviciul eliminare deseuri menajere 
- In anul 2021 a fost incheiat contract de eliminare deseuri menajere cu firma REBU SA. 
- Aceste deseuri se colecteaza conform Ordinului 1226/2012. 
- Exista doua containere de colectare a deseurilor din material plastic si cartoane in curtea 
spitalului si 13 pubele pentru colectarea deseurilor menajere, altele decat cele mentionate 
anterior, afla in depozitul de deseuri menajere. 
- Secțiile și spațiile comune sunt dotate cu containere de mici dimensiuni/cosuri pentru 
colectarea selectiva a deseurilor (cosuri pe culori pentru deseuri din plastic, hartie, sticlă) care 
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sunt amplasate pe holurile spitalului 
Probleme întâmpinate 

- Personal calificat insuficient pentru a asigura ture permanente pentru intervenții la instalații. 
- Lipsa fondurilor pentru achizitionarea unor stabilizatoare de curent pentru protectia tuturor 
aparatelor medicale si nemedicale la socuri de curent. 
- La instalația interioară de oxigen medicinal, sistemul de distribuție la pat în unele spații este 
depășit tehnic (robineti cu barbotor) și necesită înlocuire cu sistem “prize rapidă”.   
- Necesitatea elaborării unui proiect tehnic la sistemul interior de distribuție a gazelor medicale 
și montarea de dispozitive de avertizare și prize DIN, conform proiectului și reglenentărilor în 
vigoare. 
- Conductele de apa calda-apa rece, canalizare, sunt pozate exterior, ceea ce face reparația 
mai usoara, dar sunt inestetice. 
- Lipsa unui Computer Tomograf din dotarea spitalului. 

 
5. Activitatea JURIDICA 
 
În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 consilierul juridic a susținut în fața instanțelor judecătorești 
interesele legitime ale Spitalului “Prof. Dr. Constantin Angelescu”, în baza delegației date de 
conducerea spitalului, astfel: 
- Dosar nr. 17337/3/2020 al Tribunalului București, având ca obiect “obligația de a face”, în care 
unitatea a avut calitatea de reclamant, pârât fiind Curtea de Conturi a României. Urmare a cererii 
formulată de Spitalul “Prof. Dr. Constantin Angelescu”, instanța de fond a admis cererea de 
chemare în judecată și a anulat Încheierea nr. 10 /29.06.2020 şi Decizia nr. 2/10.03.2020 cu 
referire la măsurile dispuse pentru punctul 2, emise de Curtea de Conturi a României. Menționez 
că am fost prezentă la toate termenele de judecată și la ultimul termen am depus concluzii scrise 
care se regăsesc la dosarul cauzei.  
La data prezentului raport de activitate pe rolul instanțelor de judecată se află următoarele cauze:  
- Pe rolul Curții de Apel București, Secția a VIII -a Contencios Administrativ și Fiscal, este 
înregistrat recursul formulat de recurenta- pârâtă Curtea de Conturi a României în dosarul nr. 
13773/3/2020. În acest dosar, în termen legal, Spitalul “Prof. Dr. Constantin Angelescu” a depus 
întâmpinare. Precizez că recurenta, deși avea obligația legală, nu a depus răspuns la 
întâmpinare. De asemenea, intervenientul accesoriu nu a depus întâmpinare.  
Nu s-a fixat încă termen de judecată. 
- Pe rolul Tribunalului București, Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal este înregistrată 
cererea formulată de Spitalul “Prof. Dr. Constantin Angelescu”, prin care a solicitat anularea 
actului administrativ– Raport WR -OP1.S17/01.07.2021 emis de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.  Cererea 
formează obiectul dosarului nr. 35427/3/2021 al Tribunalului București. C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. nu 
a depus până la această dată întâmpinare.  
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Alte activități: 
- La solicitarea Direcției de Sănătate Publică am confirmat/infirmat, în scris, calitate de pacienți a 
următorilor: Bujeniță Andra, Căprilă Damian, Șuteu Alexandru, Epure Cornel, Fasolea Vasile, 
Grigoraș Antonela, Larion Onica, Rîncă Vasile; 
- Avizarea spre legalitate a deciziilor, Actelor adiționale, Contractelor individuale de muncă; 
- Verificarea și avizarea Contractelor de achiziții publice; 
- Participarea, ca invitat, în ședința Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă în data de 
02.08.2021 și în data de21.09.2021; 
- Redactarea proceselor – verbale din data de 02.08.2021 și data de 21.09.2021, în calitate de 
secretar al Comisiei de disciplină; 
- Redactarea deciziilor de sancționare; 
- Redactarea, în termen legal, a răspunsurilor către executorii judecătorești în dosarele de 
executare silită având ca obiect poprire; 
- Verificarea spre legalitate, în calitate de consilier de etică, a Raporturilor semestriale - 2021 ale 
Consiliului de etică și a Raportului anual;  
S-au îndeplinit și alte sarcini stabilite de conducerea unității, în limita competențelor 
compartimentului juridic și cu respectarea prevederilor legale.  
 S-a efectuat, în mod permanent activitatea de documentare juridică, prin studiul actelor 
normative nou apărute, publicate în Monitorul Oficiel, a doctrinei juridice și a jurisprudenței 
instanțelor judecătorești și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea fundamentării 
lucrărilor cu caracter juridic și pentru oferirea de consultanță conducerii spitalului și 
compartimentelor funcționale ale unității, la solicitarea acestora 

 
6. Activitatea MANAGEMENTULUI CALITĂTII 
 Activitatile efectuate la nivelul biroului MCSM in anul 2021 cu privire la: 
 

a. ISO 9001:2015: 
Menținerea certificarii obtinute in 2017:  
➢ Plan de Management al Calitatii 2021  
➢ Program calitate 2021 
➢ Planificare anuala activitati MCSM pentru 2021  
➢ Obiectivele managementului de calitate 2021 
➢ Elaborare Plan si Program de Audit Intern 2021 
Monitorizarea implementarii Sistemului de Management al Calităţii în sectiile si compartimentele 
cu activitate medicala, nemedicala (suport al activitatii medicale); 

b. Standarde de Acreditare: 
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In conformitate cu prevederile Ord. M.S.nr. 446/2017 standarde și metodologie de acreditare 
ANMCS a spitalelor in ciclul II si a Ord. MS nr 975/2012 de infiintare a Structurii de management 
al calitatii in spitale, urmatoarele activitati: 
➢ Coordonarea Revizuirii procedurilor medicale si non medicale precum si redactarea acestora 
intr-un sistem integrat dpdv al standardelor de Control Intern managerial (Ord. 600/2018), a 
standardului de management al calitatii (SR EN ISO 9001:2015) si a standardelor de acreditare 
ANMCS (Ord. 446/2017). 
➢ Instruirea sefilor de sectii, compartimente, birouri, servicii cu privire la revizuirea procedurilor si 
a protocoalelor terapeutice si de ingrijiri. 
➢ Elaborarea Programului si a Planului de audit clinic pentru 2021 
➢ Efectuarea Auditului Clinic pe sectii si compartimente medicale (inclusiv laboratoare) ; 
➢ Analiza rezultatelor auditului efectuat prin Raportul de audit clinic. 
➢ Identificarea si raportarea in timp util a neconformitatilor in functionarea si derularea relatiilor 
organizatorice dintre compartimente.  
➢ Încărcarea documentelor la etapa de monitorizare ANMCS în aplicația CAPESARO. 
➢ Elaborarea centralizata a Rapoartelor de activitate lunara a structurilor medicale si 
prezentarea acestora in Consiliul medical (inclusiv a datelor statistice). 
➢ Prelucrarea lunara a chestionarelor de satisfactie a pacientilor si analiza trimestriala a 
acestora ; 
➢ Prelucrarea Chestionarelor de Angajati pentru 2021 si analiza acestora – prezentata 
Comitetului Director. 
 

c. Control Intern Managerial: 
➢ Conform OMFP nr. 600/2018 modificat si completat ulterior, privind controlul intern 
managerial, au fost elaborate toate documentele solicitate de standarde pe controlul intern 
managerial. 
➢ Elaborarea listelor de activitati si a registrului de riscuri pentru fiecare sector de activitate;  
➢ Centralizarea riscurilor medii si grave de la nivelul fiecarei structuri si elaborarea 
Registrului de Riscuri pe spital; 
➢ Au fost respectate: graficele de circulatie a documentelor pentru toate sectoarele de 
activitate, planul de rotatie a functiilor sensibile din spital; 
➢ Au fost propuse spre actualizare responsabilitati cu privire la controlul intern managerial si 
managementul calitatii, in Fisele de Post ale angajatilor. 

 

V. ACTIVITATEA COMISIILOR si a COMITETELOR  
 

   1. COMITETUL DIRECTOR 
   In conformitate cu prevederile Legii 95/2006, activitatea spitalului este condusă de manager si 
de catre Comitetul Director. Acesta lucrează în şedinte lunare ordinare sau ori de câte ori este 
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nevoie în şedinţe extraordinare, conform cu prevederile Legii 95/2006 şi a Ordinului 921/2006, 
art.1. In anul 2021 acesta s-a intrunit in sedinte de lucru in care s-au discutat si analizat 
urmatoarele aspecte: 

- Raport activitate la nivel de spital pe anul 2020 
- Analiza posibilității acordării de servicii medicale pacienților COVID-19 si non COVID-19, 

stabilirea unei zone COVID si a circuitelor funcționale 
- Darea de seama contabila: Bilantul contabil la 31.12.2020; 
- Aprobarea BVC pentru 2021 cu repartizarea pe trimestre; 
- Situatia financiar-contabila de la 31.01.2021 – 30.11.2021 
- Analiza Plan de investitii pe anul 2021 
- Evaluarea stocurilor 
- Modalitatea de achizitie medicamente 
- Aprobare PAAP pentru 2021; 
- Linie garda Lab. analize medicale 
- Acordarea sporurilor conform HG 153/2018; 
- Promovare personal care indeplineste conditiile legale; 
- Situatia autorizatiilor de functionare la nivel de spital; 
- Necesitate achizitie servicii paraclinice; 
- Modificare program de lucru Lab.de analize medicale; 
- Atribuire contracte de prestari servicii de consultanta in vederea mentinerii standardelor 

de acreditare, a controlului intern managerial si ISO 9001:2015. 
- Stadiul implementarii certificatului digital in spital; 
- Stabilirea modalitatilor de achizitie aparatura medicala din fondul de la Bugetul de Stat; 
- Situatia stocurilor de material sanitare; 
- Acordarea tichetelor de vacanta; 
- Punerea in aplicare a prevederilor HG 599/2018, privind riscul de coruptie; 
- Aprobarea la nivel de spital a formularului scale/scoruri de evaluare; 
- Aprobarea Planului de supraveghere, prevenire si control al IAAM pe anul 2021 
- Ghidul de supraveghere si control al IAAM pe anul 2021 
- Planul de masuri privind reducerea riscului IAAM 
- Analiza rapoarte lunare de activitate a sefilor de sectii 
- Evaluare Plan strategic 
- Desemnarea responsabililor cu evaluarile periodice ale planului strategic al SCA 
- Scoaterea la concurs a unor posturi in vederea ocuparii posturilor vacante 
- Aprobare Plan gestionare deseuri rezultate din activitati medicale pentru 2021; 
- Achizitionarea materialelor sanitare, medicamente, aparatura medicala, aparate aer 

conditionat; 
- Stabilirea bugetelor pe sectiile de medicina interna si sectia de chirurgie; 
- Incheiere contracte de administrare cu stabilirea Indicatorilor de Performanta pentru 

medicii sefi sectii si medic sef laborator (anexa la contractul de administrare) 
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- Analiza chestionare de satisfactie a pacientilor pe anul 2020 
- Analiza chestionare angajati pe anul 2020 
- Analiza consumuri pe sectoare de activitate 
- Evaluarea protocoalelor medicale 

 
     

2. CONSILIUL MEDICAL 

 Pe parcursul anului 2021 au avut loc mai puține întruniri datorită situației pandemice 
generate de SARS CoV-2 pentru respectarea distanțării sociale, in care s-au discutat si 
analizat urmatoarele aspecte: 

- Implementarea planului de masuri la nivelul sectiilor medicale, cu privire la profilaxia 
epidemiei cu SARS CoV-2 

- Evaluare protocoale medicale; 
- Aprobarea la nivel de spital a scalelor/scorurilor de evaluare utilizate in spital; 
- Necesitatea achizitionarii unui CT cu 128 detectori, 256 slice:  
- baremul de medicamente pentru aparatul de urgenta din sectii si camera de garda 
- analiza Raportului de Audit Clinic – ce a avut in vedere verificarea si controlul 

completarii foilor de observatie, a planurilor de investigatie si tratament; verificarea 
activitatii sectiei / comp. medical dpdv al respectarii circuitelor si a proceselor. 

- Analiza Rapoarte de activitate sectii medicale si compartimente medicale lunare; 
- discutarea necesarului centralizat de material sanitare si inaintarea acestuia catre dir. 

economic 
- aprovizionarea cu medicamente si materiale sanitare 
- analiza cazurilor medicale complexe 
- revizuirea si implementarea procedurilor de ingrijiri si protocoale medicale 
- planul anual de pregatire profesionala (pregătirea profesională a medicilor prin facilitarea 

participarii acestora la congrese, conferinţe naţionale şi internaţionale – modalitate de 
informare si imbunatatire continua a celor mai noi tendinţe în activitatea medicală). 

- analiza trimestriala a chestionarelori de satisfacţie a pacientului – adoptarea unor masuri 
de imbunatatire a punctelor cu un procent scazut de satisfactie  

- evitarea infecţiilor nosocomiale prin luarea de masuri de preventie si precautie precum si 
prin aplicarea corecta si coerenta a procedurilor de curatenie, dezinfectie si sterilizare 

- lucrari de reparatie si igienizare zona parter- hol accest zona tampon pacienți suspecți 
COVID-19 

 
3. COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR 
In anul 2021 Comisia de Analiza a Deceselor s-a intrunit si a analizat indicatorii evidentiati prin 
analiza activitatii si anume: 
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Tabel 17 

Luna  Medicala I Medicala II Chirurgie TOTAL 

ianuarie Decese 0 0 0 0 

Internari 8 8 71 87 

februarie Decese 2 0 0 2 

Internari 53 8 89 150 

martie Decese 0 0 0 0 

Internari 45 9 84 138 

aprilie Decese 0 0 0 0 

Internari 44 7 80 131 

mai Decese 0 0 1 1 

Internari 33 9 77 119 

iunie Decese 0 0 1 1 

Internari 33 39 76 148 

iulie Decese 0 0 2 2 

Internari 57 63 90 210 

august Decese 0 0 0 0 

Internari 18 18 90 126 

septembrie Decese 0 0 0 0 

Internari 32 39 85 156 

octombrie Decese 0 0 0 0 

Internari 29 22 57 108 

noiembrie Decese 0 0 1 1 

Internari 72 47 110 229 

Decembrie Decese 0 0 0 0 
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Internari 30 21 85 136 

TOTAL 
Decese 2 0 5 7 

Internari 454 290 994 1738 

 

Constatari:  

In anul 2021 s-au inregistrat in total 7 decese distribuit astfel:  

- Medicala I: 2 decese,  
- Medicala II: 0 decese,  
- Chirurgie: 5 decese. 

• Numarul pacientilor decedati in mai putin de 24 de ore - 0 

• Numarul deceselor intraoperatorii - 0 

• Numarul deceselor la 48 de ore de la interventia operatorie - 0 

• Mortalitatea medie in acesta perioada a fost de 0,40 pacienti decedati la 100 pacienti 
internati. Pe sectii acest parametru se prezinta astfel: 

o Medicala I – 0.44% pacienti decedati la 100 pacienti internati. 
o Medicala II – 0% pacienti decedati la 100 pacienti internati 
o Chirurgie – 0,50% pacienti decedati la 100 pacienti internati                                              

S-au constatat concordante intre diagnosticul clinic rezultat in urma investigatiilor din timpul 
internarii si diagnosticul clinic de deces. 
Problemele aparute au fost in legatura cu absenta unui spatiu corespunzator pentru depozitarea 
blocurilor de parafina si a lamelor. 

 
4. COMISIA MEDICAMENTULUI - 2021 
       
In cursul anului 2021 s-au internat 5943 pacienti ceea ce inseamna un consum mediu/ pacient 
pe perioada de spitalizare este 58,64 lei, in aceasta suma fiind inclusa si medicatia folosita pe 
Compartimentul ATI, iar consumul mediu fara medicatia folosita de Compartimentul ATI este de 
18,83 lei, cu un totalul al consumului de medicamente de 348522,96 lei. 

    Ponderea valorica a antibioticelor folosite în anul 2021 reprezinta 12,01% (41868,64 lei), din 
totalul medicamentelor consumate din care:   
          - ATI – 25.300,68 lei 
          - Chirurgie – 12.404,07 lei 
          - Medicala 1 – 3.178,24 lei 
          - Medicala 2 – 985,65 lei. 
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     Pentru imbunatatirea asistentei cu medicamente este necesar sa se adopte urmatoarele 
masuri: 

  - pentru buna desfasurare a activitatii medicale, se propune o marire a bugetului alocat pentru 

achizitia diversificata de medicamente – persoane responsabile: Directorul Financiar Contabil, 

Medicii sefi de sectie si Farmacistul sef; 

-  verificarea prescrierii corecte a medicamentelor conform protocoalelor si ghidurilor terapeutice, 
adaptate conditiilor locale, cu evitarea polipragmaziei – persoane responsabile: Medicii sefi de 
sectie si Farmacistul sef; 

-  stabilirea listei de medicamente de bază care să fie în permanentă accesibile în farmacia 
spitalului- persoane responsabile : Medicii sefi de sectie si Farmacistul sef; 

-  rapoarte periodice de la sefii de sectie privind administrarea de medicamente in functie de 
incidenta diferitelor afectiuni – persoane responsabile: Medicii sefi de sectie; 

-  verificarea periodica a cheltuielilor cu medicamentele folosite pe sectii si analiza lor comparativ 
cu raportarea lunara a situatiei financiare – persoane responsabile: Directorul Financiar – 
Contabil, Farmacistul sef si Medicii sefi de sectie; 

-  revizuirea baremului minim de medicamente pentru aparatul fiecarei sectii, aprobat de catre 
Consiliul Medical – persoanele responsabile: Medicii sefi de sectie; 

-  monitorizarea mai atenta a medicamentelor din aparate, pentru a preveni expirarea acestora – 

persoanee responsabile: Asistentii sefi de sectie; 

-  urmarirea consumului de antibiotice si revizuirea protocoalelor de terapie si profilaxie avand la 
baza comunicarile date de Ministerul Sanatatii si revizuirea listei de antibiotice de rezerva in 
functie de modificarilor antibiorezistentei in spital – persoane responsabile: Medicii sefi de sectie 
si Farmacistul sef; 

-  urmarirea si masurarea consumului de medicamente care pot crea dependenta (psihotrope si 
stupefiante) – persoane responsabile: Medicii sefi de sectie, Farmacistul sef si Comisia pentru 
stupefiante; 

-  imbunatatirea comunicarii intre farmacie si sectiile medicale in vederea eficientizarii achizitiilor 
lunare si a asistentei cu medicamente – Medici sefi de sectie si Farmacistul Sef; 

-  modificarea procedurii de scoatere a medicamentelor expirate din gestiune (procedura dureaza 

prea mult) – persoane responsabile: Directorul Financiar - Contabil si Farmacistul sef. 

5. COMISIA DE FARMACOVIGILENTA- 2021 
Comisia de farmacovigilenta a dezbatut urmatoarele aspecte: 
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- evitarea reactiilor adverse datorate erorilor de diagnostic, medicatie, supradozaj; 

- terapia trebuie sa aiba si un scop de stimulare a capacitatii de refacere a organismului 

(medicamentul ales sa favorizeze capacitatea fiziologica de aparare si refacere a 

organismului sau sa-l afecteze cat mai putin); 

- prescrierea unui medicament trebuie sa aiba in vedere un raport optim beneficiu/risc si 

beneficiu/cost comparativ cu un medicament cu aceeasi actiune; 

- prescrierea corecta a medicatiei conform protocoalelor terapeutice si evitarea 

polipragniaziei; 

- analizarea consumului de medicamente pe sectii, pe medici si pe spital in functie de 

numarul pacientilor internati; 

- analizarea asocierilor de medicamente in vederea evitarii incompatibilitatilor 

medicamentoase, pe criterii stiintifice; 

- analizarea cu mare atentie a reactiilor adverse si intocmirea fiselor pentru a fi 

raportate la ANMDM; 

- verificarea prin sondaj a modului de stabilire a medicatiei pentru pacientii internati 

conform unui plan terapeutic individualizat si avand la baza criterii stiintifice si rationale 

pe principiul „primum non nocere "si avand la baza o anamneza amanuntita; 

- asocierea medicamentelor trebuie sa fie benefica, potentatoare de actiune terapeutica sau de 

anulare a efectelor secundare (de ex. rezistenta antimicrobiana se dezvolta mai putin cand se 

folosesc asocieri de antibiotice); 

-  imbunatatirea activitatii de urmarire a chimiorezistentei germenilor la antibioticele folosite in 
spital si masuri pentru tinerea acesteia sub control; 
folosirea cu strictete a medicamentelor care pot produce dependenta (psihotrope si stupefiante); 
 
Concluzii: 

- Pe parcursul anului 2021 nu s-a raportat nici un caz de reactii adverse datorat erorilor 

de diagnostic si medicatie sau de supradozaj; 

- Nu s-au inregistrat cazuri de polipragmazie avandu-se in vedere raportul optim 

beneficiu /risc/cost; 

- In stabilirea medicatiei pacientilor internati in spital, pe toate sectiile, s-a constatat ca 

se respecta cu strictete protocoalele terapeutice astfel incat eficienta terapeutica sa fie 

cat mai buna si efectele adverse reduse; 

- Nu au existat antibiotice orite temorar de la utilizare; 
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- Nu s-au inregistrat cazuri de chimiorezistenta a germenilor la antibioticele folosite la 

nivel de spital; 

- Nu a existat respingerea solicitarilor de eliberare a medicatiei din cauza nerespectarii 

reglementarilor de prescriere a medicatiei cu risc; 

- Nu s-au semnalat reactii adverse datoratea interactiunilor medicamentoase care sa 

scada sau sa potenteze nepermis actiunea farmacologica preconizata; 

- Nu s-au semnalat reactii adverse in cazul folosirii medicatiei cu risc inalt; 

- Nu s-au inregistrat cazuri de dependenta la medicamentele cu regim special; 

Nu s-au identificat medicamente contrafacute; 
 

6.COMISIA DE TRANSFUZII SI HEMOVIGILENTA  
In anul 2021 nu s-au inregistrat reactii adverse si nici un fel de incident / accident 
transfuzional. 

a. Numărul de unităţi de sânge total şi componente sanguine SOLICITATE de UTS Centrului de 
transfuzie sanguină teritorial: 404 U 
Produs Grup A Grup B Grup AB Grup O 

TOTAL 
  

sanguin D D D D D D D D 

  poz neg poz neg poz neg poz neg 

ST          

CER-(inclusiv 
deleucocitate, 
saracite în leucocite, 
pediatrice, etc.) 

114 36 61 21 20 1 93 7 353 

CTS       13  13 

CTU          

CRIOCC      

PPC+PDC 19 3 3 4  2 7  38 

TOTAL 133 39 64 25 20 3 113 7 404 

 
2. Numărul de unităţi de sânge total si componente sanguine solicitate de UTS altui/altor 
Centru/centre de transfuzie sanguina decât cel teritorial: 0 U 

3.Numărul de unităţi de sânge total şi componente sanguine RECEPTIONATE în UTS de la 
centrul de transfuzie sanguină teritorial: 311U 
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Produs Grup A Grup B Grup AB Grup O 
TOTAL 
  
  

sanguin D D D D D D D D 

  poz neg poz neg poz neg poz neg 

ST          

CER -(inclusiv deleucocitate, 
saracite în leucocite, 
pediatrice, etc.) 

73 30 57 12 13 1 70 7 263 

CTS       10  10 

CTU          

CRIOCC      

PPC+PDC 19 3 3 4  2 7  38 

TOTAL 92 33 60 16 13 3 87 7 311 

 
4. Numărul de unităţi de sânge total şi componente sanguine receptionate în UTS de la alte 
centre de transfuzie sanguină: 0 U 
 
5. Numărul total de pacienţi transfuzaţi (indiferent de tipul de component sanguin): 98* pacienti 

Grup A Grup B Grup AB Grup O TOTAL 

D poz D neg D poz Dneg D poz D neg D poz Dneg  
34 5 20 3 4 0 30 2 98 

 
*Atenţie: un pacient este considerat o dată, chiar dacă a primit mai multe transfuzii în cursul 

internării şi/ sau a avut mai multe internări în cursul anului. 

Din punct de vedere al patologiei pacienților ce au necesitat transfuzii de produse sangvine: 

 Nr/procent 
cazuri 

 

Neoplazii 68,36% 
67 cazuri 

Neo colo-rectal 27 cazuri 

Neo prostata 12 cazuri 

Neo genital, renal, vezica urinara 14 cazuri 

Neo pulmonar, ORL 2 cazuri 

Neo gastric, esofagian       7 cazuri 

Neo hepatic, pancreatic 5 cazuri 

Hemoragie de cauză 
benigna  

10,2% 
10 cazuri 

HDS, Metroragii (Fibrom uterin), Hemoragii 
postoperatorii 
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Anemie carenţială 
sau asociata unor 
boli cronice  

11,22% 
11 cazuri 

IRC, Ciroza hepatică, Sdr. malabsorbtie etc. 

Cauze infecţioase 8,16% 
8 cazuri 

 Gangrena umedă, artrita septica, peritonite 

Afectiuni 
hematologice 

2,04% 
2 cazuri 

Sdr mielodisplazic, mielom multiplu 

 

6. Există în UTS seroteca pacienților transfuzați: DA; dacă „DA”, câte EŞANTIOANE de 
ser/plasmă există înregistrate în anul 2021:  136 eșantioane. 

Care este perioada de timp stabilită local pentru păstrarea eşantioanelor în serotecă: 6 luni. 

7. Numărul de unități de sânge total și componente sangvine administrate: 272 U 

Produs Grup A Grup B Grup AB Grup O 
Total 
  
  

sanguin D D D D D D D D 

  poz neg poz neg poz neg poz neg 

ST          

CER-(inclusiv deleucocitate,saracite în 
leucocite, pediatrice, etc.) 

65 25 54 9 8  66 4 231 

CTS       10  10 

CTU          

CRIOCC      

PPC+PDC 15 2 3   2 9  31 

Total 80 27 57 9 8 2 85 4 272 

8. Numărul de unităţi de sânge total şi componente sanguine rebutate (se menţionează cauza 

rebutului, ex. expirate, sparte, neconforme, etc.): 38 U. 

Produs 
  

cauza Cerere 
anulata 

din 
sectie 

Pacient 
indisponib

il 
in 

momentul 
livrarii pe 

sectie 

Expirare 
Sparte 

Aspect 
macrosc

opic 
necores
punzător 

Etichetare 
Neconform

a 
La CTS 

Altele Total 

ST  
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CER    A+ 6U, A- 5U 
B+ 5U, B- 1U 

AB+7U, AB-1U 
O+ 5U, O- 4U 

   34 

CTS         

CTU         

CRIOCC         

PPC+PDC    A+ 3U, O- 1U    4 

Total  
  38    38 

Concluzii: 
✓ Analiza volumului transfuzional pe anul 2021: s-au primit 308 U componente sangvine din 
care s-au administrat 159 U de componente sangvine la 98 de pacienti (Anexat Raport de 
hemovigilenta Anul 2021) 
✓ In seroteca UTS s-au inregistrat 136 eşantioane de ser/plasmă  
✓ Popularizarea in randul medicilor care solicita sange si derivate de sange in vederea 
respectarii stricte a protocoalelor transfuzionale (pentru bolnavii cronici, solicitarile se trimit pana 
la ora 12.00 a zilei anterioare transfuziei); 
✓ În anul 2021 nu s-au înregistrat accidente/incidente transfuzionale 
✓ Evaluarea modului de utilizare, intretinere si verificare a aparaturii specifice UTS, 
constatand dintr-un incalzitor de sânge și plasma și o centrifuga. 
✓ Evaluarea graficelor de temperatura si a respectarii procedurii de monitorizare a 
temperaturii ambientale in UTS si in frigidere si congelator. 
✓ Evaluarea aprovizionarii, pastrarii si utilizarii serurilor si produselor specifice pentru testele 
pretransfuzionale: hematii test O, A1, A2, B; seruri DIACLON: antiA, antiB, antiAB, antiD, control 
antiD, papaina 
✓ S-au respectat protocoalele privind indicaţiile şi administrarea tratamentului transfuzional. 
✓ S-a asigurat necesarul transfuzional in toate cazurile in care au existat solicitari 
✓ Nu s-au inregistrat reactii adverse in timpul si post transfuzionale 
Masuri: 

✓ instruire periodică a personalului cu privire la activitatea transfuzională. 

7. COMISIA DE STUPEFIANTE 
In anul 2021 comisia de stupefiante s-a intrunit avand ca scop urmatoarele: 

- Verificarea modului de păstrare a stupefiantelor 

- Verificarea circuitului personalului care ridică și transportă stupefiantele 

- Evidența și gestionarea stupefiantelor. 
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In semestrul I al anului 2021 s-au utilizat în cadrul compartimentelor ATI si Obstetrica-

Ginecologie: 

Luna  FENTANYL ATI 
MIALGIN MORFINA 

ATI 
TOTAL 

ATI OG 

IANUARIE Nr. fiole** 40 2 2 1 45 

Nr. pacienți 37 2 2 1 41* 

FEBRUARIE Nr. fiole** 51 5 10 9 75 

Nr. pacienți 43 5 10 9 47* 

MARTIE Nr. fiole 45 1 6 6 58 

Nr. pacienți 43 1 6 6 49* 

APRILIE Nr. fiole 35 0 6 8 49 

Nr. pacienți 29 0 6 7 37* 

MAI Nr. fiole 38 3 7 6 54 

Nr. pacienți 32 3 7 6 42* 

IUNIE Nr. fiole 34 1 9 1 45 

Nr. pacienți 31 1 9 1 40* 

Total fiole 243 12 40 25 324 

Total pacienți 256* 

In semestrul II al anului 2021 s-au utilizat în cadrul compartimentelor ATI si Obstetrica-

Ginecologie: 

Luna  FENTANYL 
ATI 

MIALGIN MORFINA 
ATI 

TOTAL 
ATI OG 

IULIE Nr. fiole** 49 2 7 3 61 

Nr. pacienți 37 2 7 3 38* 

AUGUST Nr. fiole** 29 2 6 3 40 

Nr. pacienți 28 2 6 3 30* 

SEPTEMBRIE Nr. fiole 47 3 13 7 70 

Nr. pacienți 43 3 13 7 59* 

OCTOMBRIE Nr. fiole 21 0 5 2 28 

Nr. pacienți 18 0 5 2 23* 

NOIEMBRIE Nr. fiole 57 1 3 2 63 

Nr. pacienți 40 1 3 2 43* 
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DECEMBRIE Nr. fiole 56 0 6 5 67 

Nr. pacienți 30 0 6 4 37* 

Total fiole 259 8 40 22 329 

Total pacienți 230 

*Unii pacienți au primit doua sau trei tipuri de Opioid (ex. Fentanyl si Mialgin) 

** Au fost  Fiole de Fentanyl de 0,5 mg/fiola 

Concluzii și constatări: In cursul anului 2021 s-au utilizat în cadrul secției ATI:  

- 502 fiole de Fentanyl (0,25 mg/fiola, iar 24 fiole au fost 0,5mg/fiola) la 411 pacienți 

- 100 fiole de Mialgin la 100 pacienți 

- 47 fiole de Morfina la 45 pacienți. 

- Stupefiantele se păstrează în dulap închis cu cheia, în secția Terapie intensiva etaj III,  

- Cheia se găsește la asistentul de anestezie desemnat conform graficelor de lucru. 

- Ridicarea și transportul stupefiantelor de la farmacie în secția ATI se face de către asistentul 

care scrie condica de medicamente, conform semnaturilor din condicile de prescriptii medicale, și 

sunt predate asistentului de anestezie (în cazul în care nu este una și aceeași persoana). 

- Evidenta consumului de stupefiante este înregistrată zilnic în Registrul de stupefiante,  parafat 

de către medicii prescriptori din ATI. 

- In secția obstetrică - ginecologie, stupefiantele sunt ridicate, transportate și păstrate conform 

protocolului de către asistenta medicala din secție. 

 
8. CSPLIAAM – comp. de SUPRAVEGHERE, PREVENIRE si LIMITARE a INFECTIILOR 
ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE - 2021 

Din analiza rapoartelor lunare pe sectii si compartimente medicale cat si semestriale privind 

starea curateniei, gestionarea materialelor de curatenie si dezinfectie, graficele de curatenie si 

dezinfectie, depozitatea lenjeriei, colectarea lenjeriei, utilizarea dezinfectantilor, respectarea 

regulilor de asepsie și antisepsie, respectarea condițiilor si procedurilor de spălare a mainilor, 

fără risc de contaminare, harta zonelor cu risc, colectarea si eliminarea deseurilor,respectarea 

circuitelor functionale,calitatea alimentelor distribuite pacientilor, respectarea procedurilor si 

protocoalelor, respectarea precautiunilor universale, se constata: 

➢ Starea igienico - sanitara - este corespunzatoare – se respecta proceduri si protocoale 
cat si Ord.MS 961/ 2016; nu au fost constatate semne de infestare cu insecte si rozatoare 
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➢ Materialele de curatenie, dezinfectie si echipament de protectie COVID - 19 – in 
cantitati suficiente; 
➢ Lenjeria – colectarea, depozitarea si transportul pe sectii se face conform procedurilor; 
➢ Deseurile – respecta prevederile Ord. MS 1226/2012, Planul de gestionare a deseurilor 
aprobat de DSPMB,  
➢ Respectarea regulilor de asepsie si antisepsie – conform ord.MS 961/2016 
➢ Se respecta precautiunile universale (igiena mainilor, echipament protectie personal); 
➢ Se respecta circuitele functionale; 
➢ Se respecta OMS nr. 961/2016 privind sterlizarea materialelor sanitare; 
➢ Se respecta OMS nr. 1101/2016 privind supravegherea IAAM; 
➢ Se respecta OMS nr. 1096/2016 privind izolarea pacientilor cu risc infectios; 
➢ In urma controalelor de depistare activa a infectiilor asociate asistentei medicale se 
constata ca au existat cazuri de infectie asociata asistentei medicale (conf tabel anexat). A 
fost intocmite fize de caz de infectie asociata (conf. Ord. MS. 1101/2016), si au fost transmise 
la DSPMB. S-a intocmit raportul statistic numeric lunar si saptamanal in care au fost incluse 
cazurile de IAAM si au fost transmise la DSPMB. 
➢ Au fost recoltate un numar de 113 probe salubritate, sterlitati, aeromicroflora, rezultatele 
fiind:  

1. Tampoane igienico sanitare – 128 probe efectuate 
2. Aeromicroflora – 41 probe efectuate; 
3. Sterilitati (apa sterilă) – 10 probe efectuate 
➢ S-au depistat 53 cazuri de infectie SARS CoV-2 la pacienti prezentati si 20 cazuri la 
personalul unitatii. 
➢ S-au efectuat teste RT PCR la contacti cu rezultate negative. S-a efectuat 
dezinfectia (nebulizarea) spatiilor. Personalul a fost reinstruit conform procedurilor si 
poarta echipament de protectie corespunzator, confom metodologiilor   
➢ S –au intocmit anchete epidemiologice si fise de caz pentru infectia cu SARS C0V-
2 si au fost transmise la DSPMB 

 
Recomandari:  

- Respectarea precautiunilor universale (igiena mainilor si echipament de protectie), 
respectarea ord. MS 1096/2016 privind izolarea pacientilor cu risc infectios si a regulilor de 
asepsie si antisepsie. 
- Instruire periodica a personalului in ceea ce priveste protocoalele si procedurile specifice 
(ORD MS 961/2016, 1226/2012, 1101/2016). 
- Raportarea IAAM in conformitate cu prevederile Ord. MS 1101/2016 

Anul 2021 Nr. externari 

Sp. continua 

Nr cazuri confirmate microbiologic cu infectii nosocomiale 

Stafilococ 

auriu 

multireziste

Clostridiu

m difficile 

Enterobacteriace

ae producatoare 

de 

Pseudomona

s aeruginosa 

Klebsiella 

spp 

Acinetobacter 

spp 
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nt carbapenemaze 

Ianuarie  87 0 1 0 0 0 0 

Februarie  150 0 0 0 0 0 0 

Martie  118 0 1 0 0 0 0 

Aprilie  131 0 0 0 0 0 0 

Mai  119 0 0 0 0 0 0 

Iunie  148 0 0 0 0 0 0 

Iulie  345 0 0 0 0 0 0 

August  126 0 0 0 0 0 0 

Septembrie  108 0 0 0 0 0 0 

Octombrie  115 0 0 0 0 0 0 

Noiembrie  329 0 0 0 0 0 0 

Decembrie  136 0 0 0 0 0 0 

 
9. COMISIA DRG 
I . Prezentarea obiectivelor comisiei DRG pentru anul 2021: 

      În anul 2021 comisia și-a propus să imbunatateasca principalii indicatori DRG care oglindesc 
calitatea serviciilor medicale.  

In acest sens principalele obiective ale comisiei DRG in anul 2021 au fost: 

- sa verifice colectarea si gestionarea setului minim de date la nivel de pacient; 

- sa monitorizeze principalii indicatori de calitate ai serviciilor medicale; 

- sa verifice inregistrarea procedurilor si codificarea corecta; 

- sa verifice gruparea DRG si valoarea relativa DRG; 

- sa urmareasca si sa verifice rapoartele de validare/invalidare transmise de la CAS OPSNAJ si 
SNSPS; sa analizeze cauzele de invalidare si sa corecteze datele eronate. 

II. Prezentarea indicatorilor de performanța inregistrati de spital in anul 2021: 

Principalii indicatori de performanta ai spitalului pentru anul 2021, au fost: 

➢ Durata medie de spitalizare: 4,76 
➢ Rata de utilizare a paturilor: 17,83% 
➢ Pacienti cu interventii chirurgicale din total pacienti externati din Chirurgie 66,70%; 
➢ Mortalitatea in anul 2021 la nivelul spitalului: 0,42% - s-au inregistrat in total 7 decese: 
▪ 2 decese secția Medicala I – 0,48% 
▪ 0 decese la secția Medicala II - 0,00% 
▪ 5 decese la secția Chirurgie - 0,51% 
➢ ICM pe sectii: CHIR: 1,6337; Medicala I: 1,3830; Medicala II: 1,4162) 
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➢ ICM spital pt anul 2021 vs ICM mediu national: 1,5348 vs 1,2552 
➢ Analiza morbiditatii spitalizate dupa cum o prezinta datele de la SNSPS in 2021: 
1. Tulburari nechirurgicale ale coloanei cu CC: 182 
2. Tulburari ale ficatului cu exceptia starii maligne, cirozei etc.cu CC: 40 
3. Tulburari vasculare periferice cu CC catastrofale sau severe: 77 
4. Reabilitare fara CC catastrofale sau severe: 76 
Comparativ cu alte spitale de aceeasi categorie, calificativul in ceea ce priveste ICM-ul, este 
foarte bun pentru sectiile de medicina interna si chirurgie. 
         In 2021 s-au realizat: 

• 1665 internari cu spitalizare Continua 

• 4 FOC invalidate 
Motivele de invalidare au fost: 

- Semnatura asociata serviciului nevalidată 

 Numerele de inregistrare ale FOCG invalidate si motivele de invalidare pentru fiecare, se 
regasesc in rapoartele lunare ale comisiei DRG.  
     

• 1752 internari in spitalizare de ZI dintre care 24 FSZ au fost invalidate 
Principalele motive de invalidare: 

- lipsa semnaturii cu cardul la externare 
- CNP inexistent 
- pacient neasigurat  
- scrisoare medicala in baza careia s-a facut internarea are date inregistrate gresit 
- in luna decembrie au fost invalidate FOCG ale pacientilor asigurati, dar care nu aveau 

card emis (a fost atentionata CAS). 
Cazuri ponderate: 2256 
 
 10. COMISIA de SANATATE si SECURITATE in MUNCA (SSM) 
  In  anul 2021  activitatea de Securitate si Sanatate in Munca /PSI in cadrul Spitalului 
Profesor Dr. Constantin Angelescu s-a desfasurat in conformitate cu : Legea319/2006 a SSM; 
HG 1425/2006 normele de aplicare a  Legii 319/2006; HG 971/2006 privind cerintele minime de 
semnalizare si securitate la locul de munca; HG 1091/2006 privind cerintele minime de  sanatate 
in munca pentru locul de munca; HG 1092/2006 agenti biologici, instructiuni proprii SSM, Legea 
307/2006, Legea481/2004, OMS 753, ORDIN 3557/15.05.2020-LEGISLATIE COVID 19, PT CG 
03.,L 381/2006; 307/2006; L 481/2004; OMAI 163/2007 
Activitatile desfasurate in primul semestru din anul 2020 : 
1) In luna martiesi octombrie 2021 sa desfasurat sedinte ale CSSM cu ordinea de zi aprobata  si 
finalizata prin procesele verbale nr. 2321/31.03.2021 respectiv 7334/14.10.2021. 
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2)   a) Intreaga activitate de  instruire a personalului s-a desfasurat conform tematicii anuale 
aprobate, precum si a instructiunilor elaborate pentru specificul activitatii din fiecare 
compartiment, sectie loc de munca . 
b) Instructajul a fost efectuat conform legislatiei in vigoare,  respectand periodicitatea stabilita 
comform instructiunilor proprii, de catre conducatorii locurilor de munca, elaborandu-se tematici 
pentru fiecare activitate si fiecare faza de instruire.  
c) Pentru prevenirea, limitarea și combaterea infecției provocate de răspândirea virusului SARS 

CoV-2, conducerea unităţii a monitorizat permanent gradul de siguranţă a angajaţilor prin 

intermediul compartimentului SSM/PSI/SU impreuna cu Compartimentul de Prevenire a Infectiilor 

asociate Asistentei medicale, incercand sa inbunatateasca permanent procedurile si 

instructiunile, au fost efectuate instruiri periodice ale personalului medical și nemedical, conform 

instrucțiunilor și metodologiei publicate de Institutul Național de Sănătate Publică. 

3) Pentru respectarea normelor și legislației în vigoare generate de aparitia pandemiei cu virusul 

SARS COV-2 la inceputul lunii martie 2020, la nivelul spitalului au fost luate unele măsuri 

organizatorice pentru protecția pacienților și pesonalului, printre care: 

- Au fost elaborate instructiuni și reguli noi de reorganizare a activității medicale, adaptate la 

fiecare situatie aparută, în funcție de evoluția pandemiei generate de virusul SARS CoV- 

- Monitorizarea permanentă a evolutiei pandemiei, adaptarea activităților spitalului in functie de 

situatiile aparute.  

- Crearea de spatii pentru triajul pacienților și personalului, pentru desfășurarea activităților 

medicale și administrative în condiții de siguranță. 

- Reorganizarea unor spații pentru izolarea cazurilor suspecte/ confirmate cu virusul COVID -19 ( 

organizarea unui izolator in curtea spitalului pentru pacienții suspecți/ confirmați cu COVID -19, 

organizarea zonei tampon pentru pacienții internați pe secțiile medicale, pentru cazarea 

pacienților până la primirea rezultatelor testelor), conform legislației în vigoare. 

- Aprovizionarea unității sanitare cu materiale sanitare, materiale de curățenie, dezinfectanți, 

echipamente de protecție, conform recomandărilor Ministerului Sănătății și Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență. 

- Testarea pacienților și personalului care au prezentat simptomatologii specifice COVID – 19, 

conform definiției de caz. Spitalul a încheiat contract de prestări servicii de efectuare a testelor 

COVID -19 prin teste rapide si prin metoda metoda RT-PCR cu Institutul Cantacuzino București  . 
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 - controalele efectuate periodic au avut ca efect înlăturarea deficientelor constatate, precum si 

urmarirea modului de  aplicare a deciziilor luate in sedintele CSSM.  

- Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor a fost realizată și prin  Dr RONCEA ANCA – medic 

specialist de medicina muncii, cu care institutia noastra are incheiat un contract de prestari 

servicii. În anul 2021 a prezentat conducerii unităţii un raport asupra stării de sănătate a 

personalului mentionate in Fisele de aptitudini. 

- Au fost verificate periodic, conform normelor în vigoare, toate instalatiile si echipamentele care 

prezinta risc in exploatare, conform programului de verificare/revizii, intocmit de sef serv Tehnic- 

Administrativ, printre care : instalațiile electrice; grupul electrogen; instalația de hidranți interiori; 

instalația de oxigen medicinal și stocatorul de oxigen medicinal; stația de oxigen medicinal de 

rezervă; instalatiile si stațiile de aer comprimat și vacuum; centrala termică; liftul de persoane; 

autosanitara din dotare; autoturismul Skoda Octavia; instalația de gaze naturale, verificare 

PRAM a instalatiei electrice, etc. 

4) In toate spatiile unitatii au fost efectuate lucrari de dezinsectie, deratizare de catre firme 
autorizate in domeniu. 
5) A fost incheiat contract cu un medic de medina muncii, efectuindu se evaluarea din punct de 
vedere medical a intreg personalului angajat in unitatea noastra. 
6) A fost verificata efectuerea instruii periodice la locul de munca. 
7)  In cadrul activitatilor de prevenire si protectie au mai fost desfasurate urmatoarele activitati 
conform H.G. nr. 1425/2006 art. 15: 
a)    A fost efectuat instructaj introductiv-general personalului nou angajat; 
b) A fost efectuat instructaj pentru elevi, studenti aflati in practica precum si pentru voluntariatat 
pe parte de SSM cat si PSI; 
c) s a monitorizat si verificat efectuarea instructajului periodic a personalului precum si instruirea 
privind modul de folosire a mijloacelor de stingere incendii 
c) Monitorizarea periodica a  posturilor de lucru cu risc potential de imbolnavire, care necesita 
examene medicale suplimentare (radiologie,ATI); 
8) Avand in vedere situatia ivita privind aparitia pandemiei cu SARS COV 19, programul privind 
exercitiile si instruirea colectiva nu a mai putut fii respectat comform planificarii anuale. 
9) S au remediat deficientele ce tin de aspectul organizatoric, ramanand a se face reveniri la 
demersurile anterioare adresate factorilor de decizie privind situatia deficitara a instalatiei 
electrice ce reprezinta un potential pericol pentru unitatea noastra, constatate  in urma 
controalelor interne precum si a INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA . 
10)  Spitalul nu s-a inregistrat pe anul 2021  cu  niciun accident de munca sau  de traseu 

(circulatie). 
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11. Compartiment Relații cu Publicul 

În anul 2021, Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu a comunicat prin intermediul site-ului 
unității, următoarele Informații de Interes Public: 
1.  Bugetul de venituri și cheltuieli - 2021 
2.  Bilanțuri contabile - 2020 
3.  Situația contractelor de achiziție publică cu valoare mai mică de 5000euro încheiate în 2021 
4.  Planul anual de achiziție publică - 2020 
5.  Declarații de avere și de interese - 2020 
6.  Concursuri organizate  
7. Regulament de organizare si functionare 
8. Regulamentul Intern 
  
12. COMISIA de CERCETARE DISCIPLINARĂ 
Activitatea Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă se desfășoară potrivit Procedurii 

Operaționale PO JR 11 “Cercetare și sancționare disciplinară”, în baza Deciziei nr. 352/14 

septembrie 2020 și dispozițiilor Titlului VII – Spitalele – art. 176 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare. 

Comisia de cercetare disciplină se întrunește de câte ori este nevoie si intocmeste cate un 
proces verbal al fiecarei sedinte în care se notează persoanele prezente, subiectul întrunirii, 
ordinea de zi a întrunirii, concluziile preliminare ale întrunirii, data urmatoarei întruniri, 
semnăturile persoanelor prezente la întrunire (inclusiv a salariatul investigat, dacă a fost 
prezent). 
 
În semestrul I 2021 nu au fost înregistrate sesizări. 

În semestrul II 2021 au fost înregistrate trei sesizări, în urma cărora Comisia de cercetare 

disciplinară prealabilă a propus următoarele sancțiuni disciplinare:  

- pentru salariații Stoica Dan și Hoza Ion sancțiunea “avertismentului scris”, care în urma analizei 

managerului spitalului și a prerogativelor de care dispune prin Codul muncii a fost înlocuită cu 

sancțiunea reducerii salariului de bază pe o durată de 1 (una) lună cu 5% 

- pentru salariata Cătălin Gabriela sancțiunea “avertisment scris”. 

I. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE CERCETARE DISCIPLINARA 

    Activitatea comisiei de disciplina În perioada 
01.01.2021- 31.12.2021 

A. Numărul de ( convocari ) întruniri a comisiei de disciplina                                          3 

B. Numărul total de sesizări, din care:                               
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1. numărul total de sesizări înregistrate la                          
registratura spitalului                             

3 

2. numărul total de sesizări înregistrate  la Ministerul Justitie                                                     0 

3. numărul de sesizări anonime  înregistrate online 0 

C.Numărul total de avize emise,  din care:                                         - 

1. la solicitarea pacienţilor/ aparţinătorilor             - 

2. la solicitarea personalului medico-sanitar al unităţii             
 

- 

3. la solicitarea conducerii unităţii sanitare                    - 

D. Numărul de răspunsuri transmise petenţilor de comisia spitalului       
 

E. Numar raspunsuri transmise catre Ministerul Justitiei 0 

F. Numărul de hotărâri de disciplina emise 0 

G. Numărul de propuneri către consiliul director privind diminuarea 
incidentelor  

0 

H. Dispozitii/Decizii emise: 3 

I. Concluzii Comisie Disciplina   

J. Procese verbale incheiate in urma intrunirii Comisiei de disciplina 3 

K. Hotarare Comitet Director 0 

L. Numar declaratii 0 

 II. RAPORTAREA SESIZĂRILOR DUPĂ TIPUL ACESTORA: 

Sesizări Anonime Înregistrate 
in unitate 

Rezolvate Contestaţii Acţiuni în                                                                 
justiţie 

Numărul total de sesizări                                          
(1+2+3), din care:        

0 3 3 0 0 

1. Numărul total de                             
sesizări depuse de                         
pacienţi având ca obiect:        

0 0 0 0 0 

a) respectarea            
drepturilor pacientului 
(modalitate de adresare,  
oferirea de explicaţii,   
de indrumare) de către:   

0 0 0 0 0 

- medici   0 0 0 0 0 
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-asistenţi    medicali                  0 1 1 0 0 

- personal auxiliar       
(infirmiere, brancardier) 

0 0 0 0 0 

- administraţia           
spitalului                

0 0 0 0 0 

b) condiţionarea          
serviciilor medicale/     
îngrijirii de către:      

     

- medici                  0 0 0 0 0 

- asistente/asistenţi     
medicali                  

0 0 0 0 0 

- personal auxiliar       
(infirmiere, brancardieri)  

0 2 2 0 0 

2. Numărul de sesizări    
depuse de pacienţi                  

     

3. Numărul total de       
sesizări depuse de        
personalul medico-sanitar 
având ca subiect:         

 0 0 0 0 

- pacienţi, aparţinători  
sau reprezentanţi legali  
ai acestor 

0 0 0 0 0 

-personal medico-sanitar 0 0 0 
 

0 0 

 
2. Probleme aparute, masuri, mod de rezolvare, propuneri 

Respectarea prevederilor Contractului individual de muncă, a Regulamentului intern, respectarea 
ordinelor date de șefii ierarhici. 

 
 

13. CONSILIUL ETIC 
      Consiliul Etic este constituit prin decizia managerului spitalului nr. 202/22.05.2015, in 
conformitate cu Art. 185 din Legea nr. 95/2006 cu modificările si completările ulterioare, a 
Ordinul M.S. nr. 145/2015 pentru aprobarea componenței si a atribuțiilor consiliului etic ce 
funcționează in cadrul spitalelor. 
       In temeiul art.7 alin.4 din OMS 15002/2017, Consiliul Etic al Spitalului Prof. Dr Constantin 
Angelescu care s-a constituit în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 145/2015, prin decizia nr. 
113 /22.05.2018 si-a modificat si completat componenta de la cinci membri la sapte membri prin 
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cooptarea a doi reprezentanti ai corpului medical (unul avand calitatea de membru permanent iar 
cel de al doilea de membru supleant). 
    In anul 2021 Consiliul Etic s-a intrunit o singură dată. Activitatea Consiliul Etic s-a axat, potrivit 
Codului de etica si deontologie profesionala, pe promovarea si asigurarea in cadrul spitalului a 
unui climat de fomare si dezvoltare profesionala.  

 

I. RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI ETIC 

 
Informaţii generale                                                                         

Denumirea spitalului    Spitalul Prof. Dr. 
Constantin Angelescu 

C.U.I. 4192936 

Cod SIRUTA SUPERIOR al localităţii   403 

Judeţul     București 

Regiunea de dezvoltare CENTRU 

Categoria     IV 

Acreditare (Da/Nu)     DA 

Perioada de validitate a acreditării 5 ani 

Număr total de paturi 130 

Număr de secţii   3 

Număr de compartimente   5 

Număr total de personal, din care: 179 

- medici   25 

- personal superior sanitar/personal funcțional/muncitori, personal 
sanitar mediu 

117 

- personal auxiliar (infirmiere, brancardieri) 37 

Număr de pacienţi cu spitalizare continuă/an/total spital    1665 

Număr de pacienţi cu spitalizare de zi/an/total spital    5946 

Existenţa codului de conduită etică şi de deontologie                        
profesională a personalului spitalului (Da/Nu)    

DA 

 
Raport de activitate al Consiliului etic 
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Activitatea Consiliului etic        În perioada 
01.01.2021 – 31.12.2021 

A. Număr de întruniri ale Consiliului etic    1 

B. Număr total de sesizări, din care:   0 

1. număr total de sesizări înregistrate la  registratura spitalului  0 

2. număr total de sesizări înregistrate online   0 

3. număr de sesizări anonime înregistrate online   0 

C. Număr total de avize de etică emise, din care:   0 

1. la solicitarea pacienţilor/aparţinătorilor    0 

2. la solicitarea personalului medico-sanitar al  unităţii  0 

3. la solicitarea conducerii unităţii sanitare 0 

D. Număr de răspunsuri transmise petenţilor de către                         
conducerea spitalului, în baza avizelor de etică  emise de Consiliul 
etic   

0 

E. Număr de hotărâri de etică emise   0 

F. Număr de propuneri către Consiliul director privind│              
diminuarea incidentelor etice    

0 

G. Număr de acţiuni pentru promovarea valorilor etice  în rândul 
personalului medico-sanitar   

0 

H. Număr de participări din partea asociaţiilor de   pacienţi la 
şedinţele consiliului   

0 

 
II. Raportarea sesizărilor, după tipul acestora: 

  Sesizări     Anonime Înregistrate Rezolvate Contestaţii Acţiuni în                                                                                      
justiţie 

Număr total de sesizări (1+2+3), 
din care:     

0 0 0 0 0 

a) respectarea drepturilor 
pacientului                                                      
(modalitate de adresare, oferirea 

0 0 0 0 0 
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Prezentul Raport de activitate pentru anul 2021 a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 
10 lit. m) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1502/2016, cu modificările și completările ulterioare 
și Anexei nr. 5 din acest act normativ. 
 

14.  ANALIZA CHESTIONARELOR de SATISFACTIE a PACIENTILOR 
 

de explicaţii,                                             
de îndrumare) de către:    

- medici   0 0 0 0 0 

- asistente/asistenţi medicali   0 0 0 0 0 

- personal auxiliar (infirmiere, 
brancardieri) 

0 0 0 0 0 

- administraţia spitalului    0 0 0 0 0 

b) condiţionarea serviciilor 
medicale/                                                          
îngrijirii, de către:    

0 0 0 0 0 

- medici    0 0 0 0 0 

- asistente/asistenţi medicali       0 0 0 0 0 

- personal auxiliar (infirmiere, 
brancardieri) 

0 0 0 0 0 

2. Număr de sesizări depuse de 
asociaţiile de                                            
pacienţi   

0 0 0 0 0 

3. Număr total de sesizări 
depuse de personalul                                           
medico-sanitar şi având ca 
subiect:    

0 0 0 0 0 

- pacienţi, aparţinători sau 
reprezentanţi  legali ai acestora                                                   

0 0 0 0 0 

- personal medico-sanitar 0 0 0 0 0 

- personal din administraţia 
spitalului    

0 0 0 0 0 

- alte categorii de personal din 
unitatea  sanitară                                                    
       

0 0 0 0 0 
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In anul 2021 au fost distribuite 1665 chestionare satisfactie pacienti din care au fost 
depuse in cutiile de colectare aflate pe sectiile medicale, 881 chestionare.  
Raspunsurile pacientilor din chestionarele de satisfactie au fost colectate lunar din cutiile de 
depunere a chestionarelor pacientilor si analizate trimestrial de catre biroul de Management al 
Calitatii. Pentru imbunatatirea activitatii si a calitatii serviciilor pe care spitalul le ofera, am ales 
spre exemplificare cateva din intrebarile cele mai sugestive si raspunsurile pacientilor exprimate 
procentual: 
 1. La internare, ati fost insotit pe sectie de:  
   95% personal medical, 0% apartinatori, 5% singur 
2. La internare ati fost informat cu privire la drepturile si obligatiile dvs ca si pacient?  

96% Da, 4% Nu 
3. Cand ati intrat prima data in aceasta unitate ce impresie v-ati facut?  

33% curatenie, 30% liniste, 28% disciplina   
4. In cadrul acestei internari puteti spune ca: 
Ati fost primit cu amabilitate de la inceput? – 98% Da 
Ati fost condus la explorari? 97% Da, 3% Nu 
Ati fost informat pe intelesul dvs despre boala, tratament, risc operator, prognostic? 98% Da  
Ati adus medicamente de acasa? 8% Da, 92% Nu 
Ati fost instruit asupra modului de administrare a medicamentelor pe cale orala 98% Da 
Fiolele s-au deschis in fata dvs.? 100% Da 
Cum considerati îngrijirea acordata de medic post - operatorie? 97% foarte buna, 3% nec 
 

5. Calitatea serviciilor primite in spitalul nostru: 

Atitudinea personalului la primire: 98% Foarte buna, 2% Buna, 0% Nu 

Atitudinea personalului pe parcursul sederii dvs in unitate: 97% Foarte buna, 3% Buna 
Ingrijirea acordata de medic: 97% Foarte Buna, 3% Buna 
Ingrijirea acordata de asistente: 94% Foarte Buna, 3% Buna, 3% nebifat 
Ingrijirea acordata de infirmiere: 93% Foarte buna, 3% Buna, 4% nebifat 
Ingrijirea post operatorie si ATI: 92% Foarte buna, 8% Buna 
Calitatea meselor servite: 83% Foarte buna, 13% Buna, 4% nebifat 
Calitatea conditiilor de cazare – salon: 83% Foarte buna, 12% Buna, 5% Nebifat 
Calitatea grupurilor sanitare (bai, WC): 84% Foarte buna, 13% Buna, 3% Nebifat 
Curatenia in ansamblu: 85% Foarte Buna, 12% Buna, 3% nebifat 

 
6. Daca ar fi sa aveti nevoie de un serviciu medical in acest spital, v-ati intoarce aici?  
   98% Da, 2% Poate da, poate nu 
7. Daca ati fost foarte multumit de serviciile acordate in spitalul nostru?  
86,16% Foarte multumit, 13,84% Partial multumit,  
8. Cum v-au fost aduse la cunostinta drepturile pacientului?  
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56% Verbal, 25% Formular, 14% Afisaj, 5% Nu 
9. Considerati ca drepturile pacientului au fost respectate pe perioada spitalizarii?  
99% Da, 1% Nebifat 

 
Din analizele efectuate, reies urmatoarele aspecte: 

Negative: 
Toți pacientii trebuiesc insotiti de personalul medical la internare (5% au fot neinsotiti) 
Masuri: instruirea personalului cu privire la preluarea si insotirea pacientului la internare. 

Pozitive:  
Atitudinea personalului fata de pacient, ingrijirea acordata de medici, asistente, infirmiere, 
ingrijirea postoperatorie, insotirea pacientilor la explorari, calitatea meselor, a conditiilor de 
cazare, curatenia in spital, ambientul, medicamente date de spital, explicarea modului de 
administrare a acesteia pe cale orala, respectarea drepturilor pacientilor. 
 
Concluzia generala este aceea ca 86,16% din pacienti au fost foarte multumiti de serviciile 
acordate in spital si 98% s-ar intoarce in spital pentru alte servicii medicale.  

 
11.  ANALIZA CHESTIONARELOR de SATISFACTIE a ANGAJATILOR pe 2021 

Conform procedurii implementate la nivelul spitalului, chestionarele au fost aplicate in luna 
decembrie 2021. 

Total chestionare distribuite / total angajati spital: 191 / 191 

Total chestionare completate: 76 

Cei 76 respondenti reprezinta 39,79% din total personal angajat  
 

In urma analizei efectuate rezulta urmatoarele: 

1. ASPECTE POZITIVE 

✓ 88% apreciaza relatia si comunicarea cu seful ierarhic si managementul spitalului ca fiind 
foarte buna; 

✓ 85% considera modul de comunicare a managementului cu angajatii ca fiind  foarte buna; 

✓ 73% cunosc politica si obiectivele generale ale managementului; 

✓ 92% cunosc suficient obiectivele specifice locului de munca 

✓ 88% cunosc criteriile de evaluare a activitatii desfasurate  

✓ 68% cunosc politica de promovare a angajatilor in spital  
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✓ 88% sunt multumiti de respectul cu care sunt tratati ca angajati 

✓ 86% considera ca sunt suficienti de motivati si activitatea prestata le aduce satisfactii 

✓ 80% considera comunicarea cu colegii ca fiind foarte buna 

✓ 75% considera colaborarea intre compartimente ca fiind foarte buna 

✓ 74% aprecieaza nivelul de dotare cu echipamente si aparatura ca fiind foarte bun 

✓ 79% considera amenajarea si curatenia spatiilor comune (vestiar, toalete, dusuri) ca fiind 
corespunzatoare 

✓ 80% apreciaza conditiile de munca ca fiind foarte bune 

✓ 76% considera ca sunt suficient de informati cu privire la riscurile locului de munca 

✓ 61% apreciaza ca fiind foarte buna calitatea masurilor si echipamentelor de protectie impotriva 
riscurilor la care sunt expusi  

✓ 77% sunt multumiti de sistemul informatic Hipocrate si de colaborarea cu furnizorul 
programului 

✓ 70% considera calitatea si utilitatea instructajelor si cursurilor de perfectionare profesionala 
organizate de unitate ca fiind foarte bune 

✓ 71% apreciaza gradul de valorificare a competentelor si abilitatilor  

✓ 64% considera ca  indeplinesc doar atributii conforme cu pregatirea si competentele 
specificate in fisa postului  

✓ 87% apreciaza ca fiind pozitiv  gradul de receptivitate a conducerii in privinta ideilor noi 
enuntate 

✓ 92% sunt multumiti ca lucreaza in institutia noastra 

2. ASPECTE NEGATIVE 

✓ 12% apreciaza relatia si comunicarea cu seful ierarhic si managementul spitalului ca fiind 
deficitara; 

✓ 15% considera modul de comunicare a managementului cu angajatii ca fiind  deficitara; 

✓ 27% nu cunosc politica si obiectivele generale ale managementului; 

✓ 8% nu cunosc suficient obiectivele specifice locului de munca 

✓ 12% nu cunosc criteriile de evaluare a activitatii desfasurate  

✓ 32% nu cunosc politica de promovare a angajatilor in spital  

✓ 12% nu sunt multumiti de respectul cu care sunt tratati ca angajati 
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✓ 14% nu considera ca sunt suficienti de motivati si activitatea prestata nu le aduce satisfactii 

✓ 20% considera comunicarea cu colegii ca fiind deficitara 

✓ 25% considera colaborarea intre compartimente ca fiind deficitara 

✓ 26% aprecieaza nivelul de dotare cu echipamente si aparatura ca fiind deficitar 

✓ 21% considera amenajarea si curatenia spatiilor comune (vestiar, toalete, dusuri) ca fiind 
necorespunzatoare 

✓ 20%  nu sunt multumiti de conditiile de munca  

✓ 24% considera ca nu sunt suficient de informati cu privire la riscurile locului de munca 

✓ 59% apreciaza calitatea masurilor si echipamentelor de protectie impotriva riscurilor la care 
sunt expusi ca fiind deficitara 

✓ 23%  nu sunt multumiti de sistemul informatic Hipocrate  si de colaborarea cu furnizorul 
programului 

✓ 30% considera calitate si utilitatea instructajelor si cursurilor de perfectionare profesionala 
organizate de unitate ca fiind deficitara 

✓ 29% nu apreciaza gradul de valorificare a competentelor si abilitatilor  

✓ 36% considera ca nu indeplinesc doar atributii conforme cu pregatirea si competentele 
specificate in fisa postului 

✓ 13% apreciaza ca fiind negativ  gradul de receptivitate a conducerii in privinta ideilor noi 
enuntate 

✓ 8% nu sunt multumiti ca lucreaza in institutia noastra 
 
Propuneri Angajați cu privire la Imbunătățirea Activității: 
1. Angajare personal în structuri deficitare 
2. Angajare Registor medical- recepție 
3. CT 128 detectori și 256 slice  
4. Dotare aparatura medicala în funcție de necesități, priorități și sume alocate 
5. Comunicare mai buna intre departamente 
6. Alocarea de fonduri suplimentare pentru aparatura medicala, medicamente 
7. Investitii privind reabilitarea spitalului, accesare fonduri europene sau CNI-SA 
8.Diminuarea timpului de asteptare intre perioadele de aprovizionare cu materiale sanitare 
 

12. Compartiment PSIHOLOGIE 

In anul 2021 au fost acordate pacientilor consultatii de specialitate, dupa cum urmeaza: 
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- Sectia Chirurgie                      - 1128 pacienți consiliați 

- comp. A.T.I                             - 417 pacienți consiliați 

- sectia Medicina Interna I        - 472 pacienți consiliați 

- sectia Medicina Interna I         - 151 pacienți consiliați 

- Urgente si controale periodice – 21 pacienți consiliați 

  
13. PROBLEME INTAMPINATE in STRUCTURILE SPITALULUI 

 
Camera de Garda 
- Nu au fost semnalate probleme 

Sectia Medicina Interna I 
-  Nu au fost semnalate probleme 

 

Sectia Medicina Interna II 

1. Plan de investiții pentru aparatura nouă din secție: cablu EKG pentru ecocardiografic 
VIVID T8, Electrocardiograf  

2. Instruire personal asupra procedurilor medicale adoptate de Consiliul medical 
3. Mana curenta coridoare 
4. Sistem de declansare a alarmei la incendiu pentru usile dedicate evacuarii 
5. Sisteme antidefenestrare 
6. Achizitionare marcaje nevazatori/termometre camera/suport pentru hartie prosop 
7. Dotare cu televizoare in saloane, aer conditionat 
8. Echipamente speciale pentru curatenia si dezinfectia spatiilor 
9. Montare buton panica in cabinetul asistentelor 
10. Formare profesională conform necesităților identificate 

 

Sectia Chirurgie: 

• Deficit spatii depozitarea a FO din sectie, conform procedurii 

• Lipsa spatiilor de depozitare temporara a deseurilor medicale pe sectie 

• Deficit stative suport perfuzor 

• Protectie anticadere la fiecare pat 

• Brancard cu suporti laterali rabatabili 

• Mana curenta, marcaje nevazatori 

• Sistem de declansare a alarmei la incendiu 

• Instruirea permanenta a personalului, perfectionarea continua in scopul cresterii gradului 
de complexitate al servicilor oferite in cadrul spitalului nostru 

• Achizitie aparatura medicala CT sau RMN 
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Laborator Analize Medicale - Nu au fost semnalate probleme 
 
Compartiment ATI - Nu au fost semnalate probleme 

Laborator Anatomie Patologica, serv. Prosectura - depozitarea lamelor/blocurilor de parafină 
 
Comp. Explorari Functionale - deficitul de personal: compartimentul de Explorari Functionale 
are doar o asistentă care indeplineste concomitent si sarcinile de asistent in cabinetul de 
ecografie;  

Comp. Endoscopie digestive - Nu au fost semnalate probleme 

Radiologie - Achiziționarea unui CT cu 128 detectori și 256 slice 

Farmacie – Comisia Medicamentului 

- Alocare spatiu pentru Vestiar personal farmacie.  

- Buget insuficient pentru achizitii diversificate de medicamente. 

 

Comisia DRG: 
✓ nu se da in continuare importanta semnaturii electronice la externarea pacientului (responsabil 
sef de sectie sau asistent sef) 
✓ semnatura electronica sa nu se efectueze la un moment anterior externarii, altfel devine 
invalida. 
✓ sa nu se adauge proceduri dupa ora externarii 
✓ nu se modifica ora externarii fara cardul pacientului 
✓ dg. principal trebuie sa reflecte boala pentru care s-au consumat cele mai multe resurse - 
aceasta face ca morbiditatea sa nu fie reala 
✓ raportarea datelor la SNSS si CAS OPSNAJ sa se faca cu mai mare responsabilitate din 
partea reprezentantilor programului Hipocrate care desi au fost atentionati de eroarea de 
raportare, nu au solutionat-o.  
✓ in ciuda atentionarilor din anii precedenti, sunt foarte multe FSZ netransmise la CAS OPSNAJ 
- sa fie atentionat compartimentul de informatica si statistica medicala, precum si administratorul 
programului Hipocrate  
 
Serviciul Tehnic – Administrativ 
Clădire 

- Costuri mari pentru proiectare si execuție lucrări de consolidare, extindere, reparatie capitală si 
modernizare imobil spital. 
 
Instalația electrică 
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- Lipsa fondurilor pentru modernizarea instalației electrice în totalitate (costuri mari pentru 
înlocuirea instalațiilor) 
- Personal calificat insuficient pentru acoperirea serviciului de permanență - 24/24 ore 
- Lipsa proiectului tehnic în toate spațiile pentru instalația existentă, pentru urmărirea circuitelor și 
remedirea defectelor în timp util 
 
Instalația sanitară 
- Conductele de apa calda-apa rece, canalizare, sunt pozate exterior, ceea ce face reparația mai 
usoara, dar sunt inestetice. 
- Achiziția prin SEAP a materialelor necesare reparațiilor accidentale este foarte greoaie (datorita 
diversității reperelor, a caracteristicilor reduse specificate in SEAP, etc).  
 
Instalația de hidranți interiori 
- Spațiile necesită reparații curente 
- Bazinul de 1500 litri este spart și necesita inlocuire în 2022 
 
Grup electrogen COELMO 400 KWA, model Iveco FDTC 133/2008 
- Firma care poate asigura service /revizii /reparații are sediul la Iași. SC Global Tech are 
exclusivitate de la producatorul Coelmo pentru furnizare și service.  
Instalația de gaze naturale 
- Nu sunt probleme privind instalatia de gaze naturale- există proiect tehnic. 
 
Instalatia de oxigen medicinal 
- Costurile mari pentru modificarea instalației, în sensul de marire a numarului de consumatori 
(ex. Cabinet ecografie parter, camera de gardă, inlocuirea in totalitate a robineților cu debitmetre 
si umidificatoare cu prize rapide DIN, montare tablouri avertizare cu un gaz si trei gaze, etc). Nu 
se pot face modificări fără proiect tehnic-achiziționarea unui serviciu de proiectare în anul 2022. 
Aparatura medicală 
- Lipsa unui Computer Tomograf din dotarea spitalului 
 
Arhiva 
- Arhivarea tuturor documentelor generate în spital și depozitarea la un operator extern 
Serviciul externalizat de Spalatorie 
- Nu sunt probleme semnalate 

 
Serviciul eliminare si neutralizare deseuri generate din activitatea medicala 
- Lipsa spatiilor de depozitare temporara a deseurilor medicale pe sectii, compartimente, 
laboratoare, etc. Exista pubele galbene speciale cu lacat, la nivelul sectiilor care sunt pozitionate 
pe scara de incendiu. 
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Serviciul eliminare deseuri menajere 
- au fost achizitionate containere / cosuri pentru colectarea selectiva a deseurilor (cosuri de gunoi 
pe culori pentru deseuri din plastic, hartie, mâncare) pentru saloane. 
 
Directia Financiar Contabila: 
- Sumele provenite din contractele de prestari servicii incheiate cu CASA OPSNAJ sunt 
insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de personal si cheltuielile cu bunuri si servicii; 
 

14. PROPUNERI de ÎMBUNATATIRE a activitatii si EFICIENTIZAREA actului medical: 
 
Sectii si compartimente Medicale: 
 
✓ Mentinerea DMS-ului la cotele nationale, cresterea: gradului de ocupare si a ratei de utilizare 
a paturilor, a ICM-ului; 
✓ Instruirea permanenta a personalului pentru asigurarea flexibilitatii acestuia si ridicarea 
nivelului de cunostinte;  
✓ Infiintarea de noi compartimente in sectiile spitalului, cum ar fi: microchirurgie, chirurgie 
vasculara, diabet și boli de nutriție, gastroenterologie, chirurgie oncologică (cel putin 5 paturi in 
cadrul sectiilor de medicina interna și chirurgie); 
✓ Incadrarea cu personal medical, în condiţiile prevăzute de lege, acordând prioritate secţiilor 
aglomerate şi cu risc medical crescut (ATI, Chirurgie, Camera de Garda); 
✓ Perfectionarea continuă a personalului medical, în scopul creşterii gradului de complexitate al 
serviciilor oferite in cadrul spitalului nostru.  

✓ Achizitie aparatura medicala, stative suport perfuzor, cantare pacienti, tensiometre. 

Sectia Chirurgie: Masa sală operatie (1buc.); Lavoare (curatare, dezinfectie instrumentar); Mese 
ginecologie (2 buc.); Lampi examinare ginecologie (2 buc.), trusa laparoscopica 4 k, laser 
chirurgical, dermatom chirurgical. 
 
Ambulatoriu de specialitate Integrat 
✓ Infiintarea de noi specialitati in cadrul Ambulatoriului de specialitate integrat, care ar crea o 
adresabilitate mai mare a pacientilor catre spital, cum ar fi: urologie, diabet zaharat si boli de 
nutritie, psihiatrie; chirurgie vasculara – eventual fuziunea cu CMDTA MJ pentru marirea 
specialitatilor din Ambulatoriu. 
 
Laborator Analize Medicale 
✓ Obţinerea acreditarii RENAR conform standardului SR EN ISO 15189:2015 pentru 
laboratorul de analize medicale.  

Laborator Anatomie Patologica – alocarea unui spațiu mai mare pentru depozitarea blocurilor 

de parafină. 



 
 
                                   SPITALUL „PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU” 
 

 

 

Aleea Cauzasi nr. 49-51, Sector 3, Bucuresti. 

Telefon: 021 323 30 40 ; Fax: 021 323 30 24 

E-mail: spitalul_angelescu@yahoo.com 

  

 

 

 

  

 

 

Comp. Explorari Functionale: 

✓ Suplimentarea personalului cu cel putin 1 post de asistenta medicala. 
✓ Aprovizionarea mai prompta cu materialele necesare.  
Radiologie  

✓ Achizitia unui aparat de CT 128 slice, sau a unui RMN pentru a putea asigura un act medical 

de inalta performanta si calitate.  

Farmacie – Comisia Medicamentului 

✓ Pentru buna desfasurare a activitatii medicale se propune marirea bugetului alocat pentru 

achizitia de medicamente diversificate;  

✓  Imbunatatirea conlucrarii intre farmacie si sectiile medicale in vederea eficientizarii achizitiilor 
lunare si a asistentei cu medicamente (referatele lunare de necesitate propuse de sectii, sa fie in 
concordanta cu bugetul alocat sectiei, pentru luna respectiva).  

✓ O mai buna colaborare cu sectiile medicale in privinta analizei cu obiectivitate a rapoartelor 
lunare transmise de farmacie, sectiilor si luarea de masuri punctuale pentru problemele aparute: 
 - se recomanda verificarea prescrierii corecte a medicamentelor conform protocoalelor si 

ghidurilor terapeutice, adaptate conditiilor locale, cu evitarea polipragmaziei. 
 - achizitia de medicamente in mod facultativ (pt medicamente cu pret ridicat: de ex. aminoacizi, 
antibiotice, anticoagulante etc), pe baza referatelor de urgenta, pentru cazuri bine documentate 
si aprobate de conducere. 
 - rapoarte periodice de la sefii de sectie privind administrarea de medicamente in functie de 
incidenta diferitelor afectiuni. 
 - verificarea periodica a cheltuielilor cu medicamentele folosite pe sectii si analiza lor 
comparativa cu raportarea lunara a situatiei financiare. 
 - existenta unui barem minim de medicamente pentru aparatul fiecarei sectii, aprobat de 
conducerea spitalului 
 - urmarirea si masurarea consumului de antibiotice si stabilirea de protocoale de terapie si 
profilaxie. Se recomanda stabilirea unei liste cu antibiotice de stricta necesitate care sa existe 
permanent in stocul farmaciei. 
- urmarirea si masurarea consumului de medicamente care pot crea dependenta (psihotrope si 
stupefiante). 
 
Consiliul Etic: 
 
✓ Dotarea spatiilor din cadrul laboratorului de recuperare unde au loc proceduri de electroterapie 
cu sisteme de avertizare sonore (sonerii) care sa fie actionate de catre pacient atunci cand 
timpul setat de operator a expirat; 



 
 
                                   SPITALUL „PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU” 
 

 

 

Aleea Cauzasi nr. 49-51, Sector 3, Bucuresti. 

Telefon: 021 323 30 40 ; Fax: 021 323 30 24 

E-mail: spitalul_angelescu@yahoo.com 

  

 

 

 

  

 

 

✓ Gasirea surselor financiare pentru dotarea sectiilor medicale cu carucioare de transport al 
instrumentarului medical, a medicamentelor si a materialelor sanitare; 
 
Directia Financiar Contabila: 
 
✓ Continuarea demersurilor pentru creşterea veniturilor proprii ale spitalului prin prestarea de 
servicii medicale şi hoteliere la cerere.  
✓ Elaborarea, adoptarea si indeplinirea unui BVC realist, fundamentat si bazat pe un plan de 
asigurare al serviciilor contractate cu CASA OPSNAJ 
✓ Efectuarea calculului indicatorilor financiari si statistici periodic, conform cerintelor 
standardelor ANMCS 
 
Birou RUNOS: 
 
✓ Actualizarea situatiilor centralizate pentru 2022 privind: cursurile de perfectionare, situatie 
specializari, personal pensionabil si alte documente referitoare la personalul angajat al spitalului;  
✓ Revizuirea Planului de ocupare a posturilor vacante si a situatiei specializarilor medicale 
deficitare; 
✓ Evaluarea participarilor la programe de formare si perfectionare profesionala, manifestari 
stiintifice si competente noi dobandite; 
✓ Cresterea calitatii actului medical la cote cat mai performante si imbunatatirea performantelor 
resurselor umane prin instruire, formarea si implementarea de programe profesionala a intregului 
personal. 
 
Serviciu Tehnic Administrativ: 
 
✓ Lucrari de reparatii si consolidare a Cladirii spitalului prin CNI-SA 
✓ Achizitionarea afiselor, echipamentelor si dotarilor necesare desfasurarii activitatii la nivelul 
spitalului. 
 
Comisia DRG: 

➢ Instruiri periodice a personalului de la Camera de Garda si cel de la receptia „internari” a 
regulilor de inregistrare pentru pacientii cu FOCG si cei cu FSZ; 
➢ Monitorizarea zilnica pe sectii a inregistrarilor electronice (date pasaportale, diagnostic, criteriu 
internare, calitatea de asigurat si validarii semnaturii electronice); 
➢ Folosirea programului de codificare DRG furnizat de MEDICODE, inainte de introducerea 
diagnosticului principal;  
➢ semnalarea de la MEDICODE a abaterilor de la regulile de codificare. 
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➢ Compartimentul de statistica al spitalului sa transmita la timp, corect si in totalitate, datele in 
vederea validarii;  
➢ Codificarea diagnosticului de deces sa se faca dupa consultarea comisiei de DRG. 
Fata de anii precedenti se constata o scadere a nr. de FOCG si FSZ invalidate, datorita efortului 
membrilor comisiei de a depista greselile de codificare, de inregistrare a datelor personale, de a 
reface semnatura cu cardul de sanatate la externare si de a corecta semnaturile invalide.  
 
Compartiment Informatica: 
 
✓ Actualizarea permanenta a site-ului Spitalului cu toate informatiile necesare pacientilor cat si a 
informatiilor legate de transparenta. 
 
Birou Managementul Calitatii: 
 
✓ Continuarea Revizuiri procedurilor operationale si de sistem prin elaborarea in sistem integrat 
- in conformitate cu ord. 600/2018 privind controlul intern managerial si a ord. MS 
446/2017privind standardele de acreditare ciclul II de catre ANMCS. 
✓ Mentinerea certificarii SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de Management al Calitatii;  
✓ Efectuarea instruirilor la nivelul intregului personal din structurile organizatiei, in conformitate 
cu Ord. MS 446/2017 privind standardele de acreditare ale spitalelor in ciclul II de catre ANMCS. 

 
Management de varf – Comitet Director: 
 
✓ Stabilirea obiectivelor generale si specifice la nivelul Spitalului si la nivelul compartimentelor, 
structurilor din cadrul acestuia; 
✓ Cresterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai buna planificarea a activitatii; 
✓ Achiziţionarea unei aparaturi medicale performante: CT/RMN;  
✓ Efectuarea sistematica a controlului consumurilor si cheltuielilor cu medicamente, materiale 
sanitare in sectiile si compartimentele spitalului; 
✓ Monitorizarea cheltuielilor prin creşterea numărului de servicii ambulatorii acordate; 
✓ Analiza indicatorilor din anexa contractului de administrare, de catre fiecare responsabil 
desemnat prin Decizia Managerului - indeplinirea responsabilitatilor conform acestei decizii prin 
elaborarea /analiza/ emiterea/ utilizarea de documente/ inregistrari care sa asigure rezolvarea 
indicatorilor; 
✓ Implicarea sefilor de sectii in gestionarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul sectiei, 
conform contractului de administrare; incadrarea in bugetele alocate pentru anul 2018 pe sectiile 
medicale si compartimentul ATI; 
✓ Monitorizarea intrunirilor la nivel de: Consiliul de Administratie, Consiliul Medical,  
Comitet Director, CSPLIAAM, Comisia SSM, Comisia Medicamentului, Comisia Antibiotice,  
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Comisia de Farmacovigilenta, Comisia de Hemovigilenta, Comisia de DRG, Comisia de analiza a 
Deceselor; 
✓ Identificarea disfunctionalitatilor aparute in activitatea intregii organizatii si remedierea 
acestora; 
✓ Gestionarea reclamatiilor / litigiilor depuse de pacienti / angajati; 
✓ Evaluarea de etapa (anual) a Planului Strategic de dezvoltare prin analizarea stadiului de 
indeplinire a obiectivelor strategice si specifice. 

 
Întocmit, 
RMC- as. pr. Bivolaru Cristian 


