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Către, 

Primăria Municipiului Reghin 

 
 

Urmare adresei D-voastră nr. 25070/08.02.2022 vă transmitem Raportul de 

activitate pe anul 2021 

 

I.   ACTIVITATE MEDICALĂ  

 

Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin a funcţionat în anul 2021 cu 

un număr de 264 paturi: Secţia Boli Infecţioase cu 26 paturi, Secţia Chirurgie 

Generală cu 35 paturi, din care Compartiment Urologie cu 5 paturi şi Compartiment 

Ortopedie 5 paturi, Compartiment Dermato-venerologie cu 8 paturi, Secţia Medicină 

Internă cu 62 paturi, din care Compartiment Cardiologie 12 paturi şi Compartiment 

Cronici cu 10 paturi, Secţia Obstetrică-Ginecologie 48 paturi, Secţia Nou-născuţi 25 

paturi, din care Compartiment Prematuri 5 paturi, Compartiment ORL 10 paturi, 

Secţia Pediatrie 40 paturi, ATI 10 paturi. Structura organizatorică cuprinde şi: 

Compartiment Primiri Urgenţe, Farmacie, Sterilizare, Unitate de transfuzie 

sangvină, Laborator analize medicale, Laborator radiologie şi imagistică medicală, 

Serviciu de anatomie patologică, Compartiment CPIAAM.  

Ambulatoriul de specialitate cuprinde următoarele cabinete funcţionale: Boli 

infecțioase, Chirurgie Generală, Urologie, Ortopedie-Traumatologie, Dermatologie, 

Medicină Internă, Cardiologie, Obstetrică-Ginecologie, ORL, Pediatrie, 

Diabetologie, Neurologie, Reumatologie, Pneumologie, Psihiatrie, 

Gastroenterologie, Laboratoare paraclinice: Laborator analize medicale, Laborator 

radiologie şi imagistică medicală. De asemenea funcţionează un Dispensar TBC şi 

un Cabinet de planificare familială. 

În cursul anului 2021, Autorizația Sanitară de Funcționare a spitalului a 

suferit mai multe modificări, fiind emise autorizații sanitare provizorii pentru 

cazurile de Covid -19.  

În acest sens , vă facem cunoscut că la sfârșitul anului 2021, spitalul a 

funcționat cu un număr de 84 de paturi alocate cazurilor confirmate și suspecte 

Covid /19. 

Structura de personal a fost următoarea: total personal angajat la 31 

decembrie 2021 -358, din care: 

- 55 medici, 2 farmaciști, 2 biologi, 1 psiholog, 195 asistente medicale, 7 

http://www.spitalreghin.ro/
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registratori medicali, 77 infirmiere, îngrijitoare şi brancardieri, 16 personal TESA 

(împreună cu Comitetul Director și Manager), 30 muncitori. 

 

Din analiza pentru anul 2021 a : 

Indicatorilor de volum şi intensitate ai spitalului rezultă : 

- număr cazuri externate validate din spitalizare continuă (acuţi şi cronici) – 

5186,  

41.10% din cazuri fiind externate din secţiile medicină internă şi obstetrică 

ginecologie 

- Durata medie de spitalizare – 6.85 

- Utilizarea paturilor – 38.53% 

- ICM realizat-; 1.1464 

- Internări de zi-168 sectii 

-  21584-CPU,  

- 34209 consultaţii ambulatorii,  

Indicatorilor de calitate rezultă: 

- rata mortalităţii generale de 3.16% 

- rata infecţiilor nozocomiale 1.54% 

- indice de concordanţă internare de 71.62% 

 

                       II.   ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

        

  Activitatea financiar contabilă din cadrul Spitalului Municipal Dr. Eugen 

Nicoară Reghin 

 

1. Analiza Financiară 

 

Veniturile spitalului cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 

2021 provin din următoarele surse: 

- venituri din contractele incheiate cu CAS Mureș pentru servicii 

medicale 

- venituri de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor de sănătate 

și acțiuni de sănătate 

- venituri proprii din diverse surse, servicii efectuate la cerere 

- venituri din donații și sponsorizări 

- venituri din valorificări de bunuri 

- subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente și 

de capital în domeniul sănătății 

- subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de 

sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale 

- sume de la bugetul de stat pentru aparatura medicala  

 

Structura veniturilor 

În cursul anului 2021, Spitalul a realizat venituri în valoare de 54.834.277 lei, astfel: 

 

1. Venituri din contracte cu CAS Mureș 
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Tipul de 

serviciu 

Buget 2021 Incasări 2021 Grad de 

realizare 

 

Servicii 

medicale  

contractate cu 

CAS   

23.400.000 21.461.401 91,72% 

Subvenții din 

FNUAS pentru 

creșteri salariale 

30.000.000 29.977.765 99,93% 

Total 53.400.000 51.439.166 96,33% 

 

2. Venituri din transferuri 

 

Buget de stat Buget an 2021 Incasări 2021 Grad de realizare 

Acțiuni de 

sănătate 

1.573.000 1.462.000 92,94% 

Progran 

TBC+Sceening 

auditiv 

12.000 12.000 100,00% 

Total buget de stat 1.585.000 1.474.000 93,00% 

 

3. Alte venituri 

 

Denumire venit Buget an 2021 Incasări 2021 Grad de realizare 

Venituri din 

prestari servicii 

698.000 615.580 88,19% 

 

Venituri din 

valorificarea unor 

bunuri 

2.000 1.012 50,60% 

Subvenții de la 

buget local pentru 

rep. curente 

402.000 401.765 99,94% 

Subvenții de la 

buget local pt 

cheltuieli de 

investiții 

937.000 863.033 92,11% 

 

Sume din bugetul 

de stat pt 

aparatura 

medicala 

62.000 39.721 64,07 

    

Total  2.101.000 1.921.111 91,44% 

Excedent an 2020 2.059.836   
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Excedentul anului 2021este 3.656.500 lei. 

Structura cheltuielilor aferente anului 2021: 

 

Categorie  cheltuieli Prevederi 

bugetare 2021 

Plăți efectuate 

2021 

Grad de realizare 

% 

Total cheltuieli 59.145.000 53.237.613 90,01 

Cheltuieli de 

personal 

43.550.000 42.101.158 96,67 

Bunuri si servicii , 

din care 

13.135.000 9.666.036 73,59 

Materiale pt 

curatenie 

125.000 78.196 62,56 

Iluminat,incalzit si 

forta motrice 

1.321.000 606.616 45,92 

Apa,canal,salubritate 145.000 82.856 57,14 

Materiale si prestari 

serv cu caracter 

functional 

1.668.000 1.299.640 77,92 

Alte bunuri si 

servicii pt intretinere 

si functionare 

1.462.000 1.244.534 85,13 

Reparatii curente 730.000 462.887 63,41 

Hrana 430.000 346.329 80,54 

Medicamente 3.000.000 2.473.607 82,45 

Materiale sanitare 1.200.000 921.572 76,80 

reactivi 1.248.000 1.026.633 82,26 

Dezinfectanti 320.000 204.434 63,89 

Alte cheltuieli 1.486.000 918.732 61,83 

Suma aferentă 

persoanelor cu 

handicap 

400.000 328.223 82,06 

Cheltuieli de capital 

, din care: 

2.060.000 1.664.476 80,80 

Masini, echipamente 

si mijloace de 

transport 

964.000 658.808 68,34 

Alte active fixe 1.096.000 1.005.668 91,76 

Plati efectuate in anii 

precedenti si 

recuperate in an 

curent 

 -522.280  

    

 

 

 

 



 5 

Valoarea realizată pe anul 2021 a indicatorilor financiari este prezentată mai jos: 

            

Execuția bugetară față de bugetul aprobat = cheltuieli bugetare ( plăți nete 

realizate) / total buget cheltuieli –aprobat. 

Anexa 7 – contul de execuție la bilanț :  Plăți nete realizate = 53.237.613 

                                                 Total buget cheltuieli aprobat = 59.145.000 

 Execuția bugetară față de bugetul aprobat = 90,01 % realizat. 

 

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului se calculează ca 

raport între veniturile proprii realizate de spital și total venituri spital inclusiv 

cele obținute prin contractul cu CAS. 

Anexa 9 bilanț : Venituri proprii exclusiv cele cu CAS: 

                                                        54.834.277- 21.461.401 ( CAS)  

                                                                            - 29.977.765 Infl sal  

                                                                              

 Total alte venituri                                                 3.395.111  

  Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului este de 6,19%. 

 

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului se 

calculează ca raport între cheltuielile de personal ( prevederi bugetare privind 

cheltuielile de personal) și total cheltuieli spital( prevederi totale bugetare). 

Anexa 7 la bilanț: 

Prevederi bugetare privind cheltuielile de personal:                 43.550.000 

Total prevederi bugetare:                                                             59.145.000 

Procentul cheltuielilor de personal este de 73,63%. 

 

Procent cheltuieli cu medicamentele din total cheltuieli spital, se calculează ca 

raport          între cheltuieli cu medicamentele –prevederi bugetare- și prevederi 

bugetare totale. 

Anexa 7 la bilanț: Prevederi cu medicamentele         3.000.000 

                               Total prevederi bugetare             59.145.000 

Procent cheltuieli cu medicamentele realizat la 31.12.2021 este 5,07%. 

  

Cost mediu / zi de spitalizare – cheltuieli realizate / număr zile spitalizare 

Anexa cap. 14    cheltuieli realizate spital     37.632.124 

                            Zile spitalizare                            35.866  

Cost mediu / zi de spitalizare este 1.049,24.    

 

Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de CAS și din 

sumele asigurate de MS. 

 

 Cheltuieli de personal                            42.101.158            

- sume decontate de CAS                       21.461.401 

- influente salariale                                 29.977.765 

 - sume de la MS                                       1.462.000 

Total                                                         52.901.166 

Procentul cheltuielilor de personal realizat la 31.12.2021 este de  79,58 %. 
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Analiza realizat-raportat-validat/valoare contractată în anul 2021: 

Analiza este realizată pe fiecare serviciu medical și contractat cu CAS Mures pe 

anul 2021. 

 

Tip serviciu Valoare 

contract 

Valoare decontata 

+valoare contract 

perioada COVID 

Validat/contrac

t % 

Servicii 

medicale 

spitalizare 

continuă DRG 

12.069.823 12.069.823 100 

Servicii 

spitalizare de zi 

3.657.572 3.657.572 100 

Spitalizare 

continuă cronici 

332.330 332.330 100 

Cheltuieli 

pentru COVIDS  

3.770.433 3.770.433 100 

 

Servicii medicale în ambulatoriu de specialitate pentru specialitați paraclinice 

Valoarea facturat si decontată de CAS Mureș: 

 

Laborator clinic 392.613 

Laborator anatomie patologică 8.650 

Radiologie și imagistică 353.787 

Ambulator 2.456.407 

   

 

III. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 

ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTARI SI AL COMPARTIMENTULUI 

APROVIZIONARE TRANSPORT 2021 

  

În cursul lunii decembrie al anului 2020 s-a intocmit Planul anual interimar 

pentru anul 2021 conform referatelor primite de la sectiile si compartimentele 

spitalului. 

După aprobarea bugetului s-au demarat procedurile de atribuire pentru achiziţiile 

de lucrări, medicamente, materiale sanitare, reactivi, alimente, servicii de întreţinere 

aparatură medicalăsi alte achizitii pentru buna desfasurare al actului medical. 

În urma definitivării procedurilor de achiziţie publică s-au incheiat : 

- 9 Acorduri cadru de furnizare reactivi in valoare de 306.928,91 lei. 

- 21 Acorduri cadru de furnizare medicamente in valoare totala de 

593.896,03 lei. 

- 18 Acorduri cadru de furnizare materiale sanitare in valoare totala de 

898.028,56 lei. 

- 3 contracte de furnizare medicamente urmare uneu negocieri fara 

publicarea prealabila a unui anunt de participare in valoare totala de 

20.360,98,lei 



 7 

-   2 Acorduri cadru de furnizare Oxigen medicinal lichefiat si 

comprimat in valoare totala de 1.547.489,00 lei 

- Totodata s-au emis conracte subsecvente aferente acordurilor cadru 

incheiate in anii precedenti si in anul in curs 

- 5 contracte de lucrari de reparatii si extindere al sistemului de 

oxigen din spital in valoare totala de 123.317,50 lei 

- 1 Contract de executie lucrari de reparatii curente la Compartimentul 

ATI si Interne in valoare de 357.599.70 lei 

- 1 Contract de executie INSTALATIE DE TRATARE APA UZATA 

CU STATIE DE CLORINARE  in valoare de 297.500 lei 

- 1 contract de furnizare de energie electrica pentru spital in valoare 

de 441.384,64 lei 

- 1 contract de executie de lucrari la instalatia electrica la ATI in 

valoare de 384.568,10 lei 

- 1 contract de furnizare de gaze naturale pentru spital in valoare de 

1.441.128,66 lei 

- 7 contracte de furnizare de aparatura medicala in valoare totala de 

388.677,08 lei 

- 1 contract de furnizare calculatoare in valoare de 87.964,80 lei 

- 3 contracte privind extinderea instalatiei de semnalizare incendiu si 

supraveghere video in valoare de 61.504,11 lei 

- 1 contract de lucrari de ignifugarea sarpantelor cladirilor din spital in 

valoare de 33.082,00 lei 

- 1 contract de servicii de arhivare in valoare de 154.700,00 lei 

- 57 contracte de service pentru intretinerea aparaturii medicale, 

programe informatice si asistenta tehnica si medicala, servicii de 

securitate muncii, medicina muncii, colaborare interclinica etc.     

 

După definitivarea contractelor s-a urmărit derularea lor, încadrarea în 

cantităţile contractate, respectarea termenelor de livrare contractuale etc. 

In cadrul Compartimentului ATAp, s-au efectuat emiterea comenzilor pentru 

aprovizionarea spitalului in numar de 2942. Comenzile de achizitie directa s-au 

efectuat prin respectarea legislatiei cu privire la achizitiile din SEAP. Comenzile de 

furnizare in urma contractelor incheiate s-au efectuat cu respectarea cantitatilor 

contractate. 

 

IV. ACTIVITATE SECTOR ADMINISTRATIV 2021 

 

Pe parcursul 2021 s-au derulat lucrări de întreținere : 

 Modernizat tablouri electrice cu siguranțe automate cu disjunctor în clădirea 

Ambulatoriilor, pe secția Chirurgie, Interne, Infecțioase, ORL, Bloc 

Alimentar. 

 Reparații după înlocuirea a 18 uși pvc și a 12 ferestre pvc cu geam termopan 

la Ambulatorii. 
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 Construit spațiu închis depozitare în holul Ambulatoriilor pentru depozitare 

temporară deșeuri și materiale curățenie.  

 Zugrăvit cabinete și coridoare la Ambulatorii. 

 Preluarea și folosirea celor două stații de clorinare pentru decantorul principal 

precum și cel de la Infectioase ORL. 

 Reparații după montarea paravanelor din secțiile OG, NN, Chirurgie 

 Preluarea, folosirea și reparații după montarea sistemului de detecție la 

incendiu în compart.Spălătorie, Corp Administrativ, CT, Ateliere muncitori și 

Arhiva 2 din spital.  

 Modificat instalație de încălzire ORL, amplasat în funcțiune trei noi calorifere 

în salon 4 și cel de la etaj, amenajat toaletă și împărțirea fostei săli de operație 

ORL în două saloane Covid. 

 Peste zece mici reparații și lipire tarket în zonele unde s-au efectuat modificări 

de uși. 

 Reparații și lipire tarket în toate încăperile unde s-au scos pragurile conform 

normelor de acreditare 

 Zugrăveli în laboratorul clinic și modificări la instalația de încălzire.  

 

V. ACTIVITATE COMPARTIMENT INFORMATICĂ 2021 

 

 În cadrul compartimentului de informatică s-a asigurat buna funcționare a 

rețelei de calculatoare si a programelor implementate. 

 Pe lânga activitatea zilnică de întreținere a rețelei de Spital/Internet, tehnică 

de calcul și a softurilor aferente, dupa caz, în decursul anului 2021 s-au mai realizat 

urmatoarele: 

Punerea în funcțiune a 14 sisteme PC la Ambulatoriile de specialitate, 15 sisteme 

PC in cadrul sectiilor si laboratoarelor si 5 sisteme PC in cadrul Tesa-Administrativ 

– instalare soft-uri 

Reinstalarea a 23 sisteme PC- schimbare componente 

Punerea în funcțiune a 7 imprimante și 9 multifuncționale 

Monitorizare, actualizare a doua Servere pentru softul medical 

Monitorizare Sistem integrat PACS – instalare soft sistem informatic pentru 

stocarea și vizualizarea imaginilor provenite din echipamente de radiologie 

Monitorizare, actualizare a unui Server pentru softul de contabilitate-salarizare 

Monitorizare raportari CAS 

Creare de User si parole în cadrul softului medical pentru personalul medical, 

drepturi in cadrul softului in functie de locul de munca 

Mutarea si instalarea unor sisteme si imprimante in functie de nevoile spitalului  

Instalare, actualizare licențe antivirus  

Instalare 2 unitati    -Laptop-licență pentru Laborator analize 

Monitorizare rețea fibră optică în toate punctele pavilionare (cladiri) 

Înlocuirea unor cabluri UTP și mufe la mai multe terminale 

Instalare și configurare cititoare de carduri de sănătate și semnături digitale pentru 

medici pe sistemele aflate în dotarea spitalului 

Instalare (comunicare soft medical) aparate Laborator analize medicale  
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Montare-instalare routere și switch-uri (comunicare)  

Instalarea unor soft-uri pentru funcționarea unor programe online 

Actualizarea de soft-uri in concordanta cu modificarile legislative   

 

VI.  ACTIVITATE RESURSE UMANE 2021   
                                                                                                                                     

Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin a funcţionat în anul 2021 cu 

un număr de 264 de paturi: Secţia Medicină Internă cu 62 de paturi, din care 

Compartiment Cardiologie 12 paturi şi Compartiment Cronici 10 paturi, Secţia 

Chirurgie Generală cu 35 de paturi, din care Compartiment Urologie 5 paturi şi 

Compartiment Ortopedie-Traumatologie 5 paturi, Secţia Obstetrică-Ginecologie cu 

48 de  paturi, Secţia Pediatrie cu 40 de paturi, Secţia Boli Infecţioase cu 26 de 

paturi, Secţia Neonatologie cu 25 de paturi, din care Compartiment Prematuri 5 

paturi, Compartiment ATI cu 10 paturi ( 3-chirurgie, 3 -interne, 4 -obstetrică-

ginecologie), Compartiment ORL cu 10 paturi şi Compartiment 

Dermatovenerologie cu 8 paturi și cu un număr de 16 paturi destinate spitalizărilor 

de zi și 10 paturi destinate însoțitorilor. 

Structura organizatorică cuprinde şi: Compartiment Primiri Urgenţe; 

Farmacie; Sterilizare; Unitate de Transfuzie Sanguină; Laborator de Analize 

Medicale: hematologie, biochimie, imunologie, bacteriologie și parazitologie; 

Laborator de  Radiologie și Imagistică Medicală şi Computer Tomograf; Serviciu de 

Anatomie Patologică (compartiment citologie, compartiment histopatologie, 

prosectură), Compartiment de Prevenire și Control al Infecțiilor Asociate Asistenței 

Medicale; Bloc operator; Bloc nașteri; Biberonerie; Bloc alimentar; Spălătorie; 

Magazie materiale sanitare și dezinfectanți; Vestiare pentru personal; Grup 

electrogen; Stație de oxigen; Spațiu de stocare temporară deșeuri periculoase; Spații 

administrative și ateliere de întreținere; Rezervor de apă de consum și de incendiu. 

Ambulatoriul de specialitate cuprinde următoarele cabinete funcţionale: 

Medicină Internă; Cardiologie, Chirurgie Generală; Obstetrică-Ginecologie; Boli 

Infecțioase; Dermatovenerologie; Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice; 

Neurologie; Reumatologie; Pediatrie; Pneumologie; ORL; Ortopedie-

Traumatologie; Urologie; Gastroenterologie; Psihiatrie; Laboratoare paraclinice: 

Laborator analize medicale; Laborator radiologie şi imagistică medicală. De 

asemenea funcţionează un Dispensar TBC şi un Cabinet de Planificare familială. 

Structura de personal a fost următoarea: total personal angajat la 31 

decembrie 2021 a fost de 385, din care: 55 medici, 2 farmaciști, 2 biologi, 1 

psiholog, 195 asistente medicale, 7 registratori medicali, 77 personal auxiliar ( 

infirmiere, îngrijitoare, brancardieri ), 16 personal TESA ( cu Comitetul Director şi 

Manager ), 30 muncitori. 

 

ACTIVITATE RESURSE UMANE 

 s-a întocmit proiectul de buget  pentru salarii; 

 s-a întocmit statul de funcţii conform normelor de structură aprobate pentru 

toate categoriile de personal;   

 au fost organizate concursuri  pentru ocuparea următoarelor  posturilor 

vacante : 

-1 post bucătar; 
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-1 post farmacist; 

  -  1 post medic specialist epidemiolog în cadrul  compartimentului de 

Prevenire și Control al         Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale; 

  -  1 post medic specialist Anestezie şi Terapie Intensivă; 

  -  1 post medic primar în cadrul biroului de Management al  Calităţii 

Servicilor Medicale; 

  -  1 post medic şef secţia Medicină Internă; 

  -  1 post medic şef secţia Neonatologie; 

  -  1 post medic şef secţia Obstretică-Ginecologie; 

  -  1 post medic şef secţia Chirurgie; 

  -  1 post biolog şef Laborator Analize Medicale; 

  -  1 post medic şef la Compartimentul Primiri Urgenţe; 

  -  7 posturi asistent medical; 

  -  2 posturi infirmiere; 

  -  2 posturi brancardieri; 

  -  1 post inginer aparatură medicală; 

  -  1 post referent III în cadrul biroului de Management al  Calităţii Servicilor 

Medicale; 

  -  1 post referent III în cadrul biroului Administrativ-Secretariat; 

  -  1 post muncitor necalificat; 

 au fost organizate selecţii de dosare  pentru ocuparea posturilor vacante 

conform  

Legii nr.  55/2020,cu modificările şi completările ulterioare: 

               -  7 posturi asistent medical; 

               -  3 posturi infrmiere; 

               -  2 posturi registratori medicali; 

               -  1 post brancardier; 

               -  3 posturi îngrijitoare; 

               -  1 post portar; 

               -  1 post referent III în cadrul biroului Administrativ-Secretariat; 

 

 au fost întocmite decizii pentru comisiile de examinare şi soluţionare a 

contestaţiilor la concursurile organizate; 

 au fost întocmite decizii pentru comisiile de selecţie dosare; 

 au fost întocmite contracte individuale de muncă pentru persoanele admise în 

urma finalizării  

concursurilor şi în urma selecţiilor de dosare; 

 s-au întocmit lunar: state de plată, note de plecare în concediu de odihnă, 

centralizatoare salariale, ordine de plată, Declaraţia 112 şi Declaraţia 100;  

 s-a întocmit registrul salariaţilor în format electronic – REVISAL; 

 a fost întocmit lunar dosarul pentru recuperarea sumelor plătite pentru 

concediile medicale de către C.A.S. Mureș; 

 s-au întocmit fişe de post; 

 s-au întocmit actele adiţionale în urma modificărilor survenite la contractele 

de muncă – 142; 
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 au fost întocmite decizii în urma acordării unor drepturi salariale, încetare 

CIM, detaşare, delegare, suspendare CIM - 372; 

 au fost întocmite note de lichidare la încetarea contractului de muncă;  

 de asemenea s-au întocmit documente la pensionarea salariaţilor; 

 s-au întocmit note interne;  

 întocmirea lunară, trimestrială, anuală a dărilor de seamă statistice (S1, S2, 

S3, SAN) privind personalul şi fondul de salarii; 

 au fost întocmite situaţii lunare cu influenţele salariale faţă de luna septembrie 

2015; 

 întocmirea de adeverinţe solicitate de personal - 396; 

 evidenţa anuală a certificatelor de membru, a avizelor de liberă practică şi a 

asigurărilor de răspundere civilă ale medicilor şi ale asistenţilor medicali şi 

transmiterea acestora la C.A.S.Mureş; 

 s-a efectuat actualizarea datelor din dosarele personale; 

 s-au întocmit fişele de evaluare pentru activitatea pe anul 2020; 

 s-au făcut actualizări la fişe de post; 

 s-au întocmit liste cu programarea concediilor de odihnă a personalul angajat; 

 s-a făcut actualizarea dosarelor pentru deducere suplimentară la impozit; 

 transmiterea listelor cu cotizatia lunară la Colegiul Medicilor şi la 

OAMGMAMR Mureș; 

 transmiterea lunară a listelor salariaților care au asigurări private;  

 transmiterea lunară a salariilor nete pentru postarea pe site-ul spitalului; 

 distribuirea şi centralizarea chestionarelor de satisfactie ale angajaților; 

 distribuirea şi centralizarea fişelor de evaluare şi autoevaluare;  

 elaborarea, revizia și implementarea procedurilor operaţionale conform 

standardelor de acreditare; 

 completarea condicii de prezență pentru personalul TESA. 

 

VII. ACTIVITATE COMPARTIMENT JURIDIC 2021 

 

În cadrul Compartimentului juridic îşi desfăşoară activitatea o persoană, 

activitatea constând din: 

- urmărirea apariţiei actelor normative, informând în acest sens conducerea 

spitalului precum şi personalul angajat; 

- redactarea proiectelor de contracte de achiziţie publică ce urmau să fie 

încheiate cu furnizorii de produse, medicamente, servicii medicale; 

- formularea de acțiuni în justiție pentru recuperarea cheltuielilor de 

spitalizare  în temeiul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, întâmpinări, căi ordinare de atac şi concluzii scrise, în scopul 

soluţionării favorabile a diferitelor dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; 

- parte integrantă din comisiile de evaluare și adjudecare a ofertelor de preț 

pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică care au avut ca obiect achiziţia 

de aparatură medicală, medicamente, lucrări de reparaţii, etc. 

- pregătirea şedinţelor Consiliului de Administraţie -multiplicarea 

materialelor de sedinţă, precum, întocmirea convocatoarelor de sedinţă; 

- membru fără drept de vot în întrunirile Consiliului Etic al Spitalului; 
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- redactare fişe de post pentru personalul angajat al spitalului; 

- coordonare Programul de Screenning pentru depistarea precoce a 

cancerului de col uterin, program organizat la nivelul spitalului. Comunicarea cu 

Centrele de informare organizate de medicii de familie din Municipiul Reghin şi 

teritoriul arondat, precum şi raportarea formularelor integral completate către 

Centrul Regional Mureş şi Direcţia de Sănătate Publică Mureş. Au beneficiat de 

acest Program de Screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, în 

anul 2021, un număr de 457 femei din zona Reghinului şi Municipiul Reghin. 

- formulare adrese şi răspunsuri, pentru sesizările sau cererile făcute de 

persoane fizice, juridice, instituţii ale statulului sau societăţi comerciale; 

- avizarea contractelor de muncă încheiate de Spital precum şi actele 

adiţionale la contractele de muncă; 

- verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre 

avizare; 

- au fost redactate 106 de adrese către organele de urmărire penală; 

- pregîtirea documentației în vederea încheierii contractului de prestări 

servicii cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureș ; 

- pregătirea documentației în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare a 

spitalului. 

- activitate de asistență socială. 

 

VIII. ACTIVITATE MANAGEMENTUL CALITĂȚII 2021 

 

Sinteza activității pentru anul 2021 Managementul calității  

Biroul de Management al Calității al Spitalului Municipal “dr.Eugen Nicoară” 

Reghin, în anul 2021 se prezintă după cum urmeză: 

 S-a efectuat  în mod permanent  activitatea de documentare  prin studiul 

actelor normative, precum și a reglementărilor  Autorității Naționale de 

Management al Calității în Sănătate, prin aplicarea indicatorilor de calitate. 

S-a colaborat cu conducerea Spitalului, șefii tuturor secțiilor sau 

compatrimentelor și biroul RUNOS în vederea programlui de instruire pentru anul 

2021 la nivel de spital. 

Au fost raportate 16 evenimente adverse care au fost discutate si analizate in 

consiliul medical. 

Au fost raportat la ANMCS setul de indicatori aferent asemestrului I și 

semestrului II anul 2021 care cuprinde :morbiditatea spitaliceasca, numărul de CNP-

uri spitalizate, structura veniturilor și a cheltuielilor, raportul privind adresabilșitate 

în compartimentul primiri urgențe și ambulatori. 

S-a participat în calitate de secretar în cadrul Consiliului etic al Spitalului 

Municipal  „dr.Eugen  Nicoară” Reghin  

Au fost înregistrate un număr de 2 reclamații de la aparținători în platform 

informatică pe      site–ul Ministerului Sănătății - Compartimentul de Integritate și o 

reclamație la secretariatul spitalului, în cursul anului 2021, care au fost înaintate  

spre analizare și soluționare Consiliului etic. 

S-au efectuat raportările permanente a setului de indicatori de monitorizare în 

termenele și modalitătile stabilite de către Autoritatea Națională de Management al 

Calității în Sănătate. 
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S-a întocmit lista proceselor și activităților ce trebuie procedurate la nivelul 

compartimentelor și entității. 

Au fost încarcate în platforma informatică CaPeSaRo, al Autoritatatii 

Naționale de Management al Calității în Sănătate un numar de 16 incidente – 

evenimente asociate asisteței medicale-petrecute în instituția noastră, au fost 

analizate evenimentele identificate precum și implementate planurile de măsuri 

pentru evitarea repetării unor astfel de evenimente asociate asistenței medicale. 

Au fost raportate și analizate un număr de 81 de infecții asociate asistenței 

medicale în 2021.  

Au fost distribuite lunar chestionarele de satisfacție pacienți și au fost 

efectuate rapoarte de analiză (trimestrial, semestrial și annual)  a acestora pentru 

indicarea gradului de satisfacție al pacienților- conform raportului pentru smestrul I 

au fost prelucrate un număr de 684 de chestionare, iar  pentru semestrul II   926 de 

chestionare de satisfacție. 

S-a actualizat Registrul Riscurilor la nivelul entitații cu riscurile noi 

identificate. 

S-a actualizat Registrul Indicatorilor aferenti proceselor și procedurilor 

precum și analiza acestora.  

Pe parcursul anului au fost efectuate revizii/ediţii ale procedurilor şi 

protocoalelor la solicitarea şefilor de structură/emitenţilor de proceduri şi protocoale 

sau a modificărilor legislative. S-au elaborat un numar de 38 de proceduri noi în 

cursul anului 2021, precum și instruirea personalului la nivelul entități. Au fost de 

asemenea efectuate si un numar de 42 de protocoale noi de către coordonatorii 

secțiilor clinice verificate si puse în format de către managementul calității. De 

asemenea s-au emis la nivelul biroului de management în colaborare cu șefii 

secțiilor un numar de 5 fișe de lucru atașate procedurii de îngrijire și un număr de 18 

tehnici atașate diferitelor proceduri. 

S-a urmărit aplicarea și  monitorizarea planului de îngrijire și aplicarea și 

monitorizarea metodologiei de calcul al gradului de dependența al pacienților în 

funcție de nevoia de îngrijire.    

Au fost organizate un număr de 12 şedinte a responsabililor cu calitatea în 

cadrul secțiilor/compartimentelor din cadrul spitalului pentru discutarea indicatorilor 

din listele de acreditare, instruirea personalului privind managementul riscurilor. 

S-a efectuat consultanță privind  analiza anuală a rezultatelor obținute prin 

utilizarea protocoalelor de diagnostic și tratament. 

S-a efectuat întocmirea Planului anual de management al calității precum și 

minitorizarea implementării acestuia (informarea și monitorizarea calității serviciilor 

medicale). 

În vederea  implementării  standardelor de acrediatre ale Autorității Naționale 

de Management al Calității în Sănătate în anul  2021 au fost efectuate controale 

inopinate în cadrul secțiilor/compartimentelor/laboratoarelor. 

În urma controalelor  au existat și propuneri din partea medicilor șefi de 

secții/compartimete, care au fost discutate în cadrul ședințelor Consiliului Medical.  

S-a precizat în cadrul întâlnirilor  importanța implementării unui sistem de 

management al calității la nivelul fiecărei secții/compartiment/serviciu/birou. 

În anul 2021 Compartimentul de Management al Calității a aplicat lunar 

chestionarele de satisfacție a pacienților internați în spitalul Municipal „dr. Eugen 
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Nicoară” Reghin, în vederea evaluării satisfacției pacienților privind serviciile 

medicale acordate în perioada internării. Au fost înregistrate un numar de 3 

reclamații în cursul anului 2021, care au fost înaintate  spre analizare și soluționare 

Consiliului etic. 

Propunerile rezultate din administrarea acestor chestionare au vizat diferite 

aspecte care urmează a fi  discutate în cadrul ședintelor de Consiliul Medical. 

Pe parcursul anului 2021 s-au efectuat 2 audite la nivelul Spitalului cu 

implicarea sefilor se secții și a specialiștilor în tema auditată. 

S-au realizat în colaborare cu Șeful de la nivelul Compartimentului de primiri 

urgențe cursuri pentru managementul urgenței unde au participat toti angajații 

spitalului. Cursul s-a adresat diferitelor grade de asistență de la suport vital de baza 

la suprot vital avansat, cel din urmă adresându-se medicilor și specialiștilor din 

domeniul urgenței.   

Au fost efectuate și simulări ale urgentei majore în spital cu cronometrarea 

timpilor de acțiune în 3 puncte diferite.  

În vederea îmbunătățirii continue a calității și creșterea gradului de satisfacție 

al pacientului MCSM realizează următoarele acțiuni: 

- analizarea şi evaluarea  situaţiei existente pentru identificarea problemelor 

- stabilirea obiectivelor pentru imbunătăţire 

- implementarea soluţiilor selectate 

- evaluarea rezultatelor implementării 

- elaborarea/revizuirea de proceduri de lucru pentru toate activităţile 

- elaborarea de protocoale medicale noi  

- instruirea personalului şi formarea profesională : pentru toţi angajaţii, pentru 

toţi noii angajaţi sau pentru cei transferaţi 

- planificarea îngrijirilor medicale: asigurarea că toate procesele se 

desfăşoară  în condiţii  controlate, echipamentele sunt adecvate, asigură respectarea 

reglementarilor şi standardelor  

- îmbunatăţirea comunicării cu pacienţii, inclusiv feed-backul acestora după 

primirea serviciilor 

- pentru  prevenirea infecțiilor nosocomiale limitarea accesului aparținătorilor, 

oferirea echipamentului de protecție pentru pacient și aparținători 

- diversificarea meniului cu alimente noi 

- acțiuni preventive sau corective pentru înlăturarea unei situații neprevăzute, 

dificile sau critice. 

 

 

 

 

       Manager, 

      Toncean Florentina Simona   
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