
 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

ANUL 2020 

   

În baza  dispozițiilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean 

Gorj, prezint următorul raport de activitate: 

Activitatea desfășurată în cadrul Consiliului Județean Gorj,   în  calitate de 

vicepreședinte a fost realizată în concordanță cu prevederile Legii administrației publice locale                 

nr. 215/2001, cu Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj și cu dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Gorj. 

În baza prevederilor legale am îndeplinit atribuții de coordonare și control a unor agenți 

economici și instituții publice de interes județean aflate sub autoritatea Consiliului Județean 

Gorj, atribuții privind relația cu alte autorități ale administrației publice locale și centrale, alte 

atribuții prevăzute de lege și prevăzute prin hotărârile adoptate de Consiliul Județean Gorj. 

Astfel, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj am urmărit în 

activitatea desfășurată privind buna funcționare a administrației publice județene, promovarea 

interesului comunităților locale, în scopul dezvoltării economico-sociale a județului.  

Coordonarea metodologică a activităților din domeniul de responsabilitate, creșterea 

rolului autorităților județene în reprezentarea intereselor cetățenilor, asigurarea personalului 

eficient și calificat capabil să acorde asistență de specialitate pentru promovarea, realizarea 

proiectelor de investiții la nivelul județului precum și pentru a sprijini acțiunile inițiate de 

Consiliul Județean Gorj, cu scopul promovării imaginii județului, sunt  principalele preocupări. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 1200 din 23.12.2020, 

Vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj i se deleagă  atribuții de coordonare după cum 

urmează: 

a) structuri din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj: 

- Direcţia tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public 

județean; 

- Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția 

mediului. 

b) instituții publice de interes județean aflate sub autoritatea Consiliului Județean Gorj: 

- Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu; 

- Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” – Comuna Runcu; 

- Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj; 

- Serviciul Public Județean SALVAMONT Gorj; 

c) agenți economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean Gorj: 

   - SC ”Parcul Industrial Gorj” SA.      

În baza raportărilor primite din partea structuriilor din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj, pe parcursul anului 2020, activitatea de organizare și funcționare 

precum și de îndeplinire a hotărârilor adoptate de consiliul județean s-a desfășurat, după cum 

urmează:  

 

A)  STRUCTURI DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN 

GORJ 

 

I. DIRECŢIA TEHNICĂ, INVESTIȚII, INFRASTRUCTURĂ DRUMURI 

PUBLICE ȘI TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN 

 

 Pentru anul 2020, Unitatea Administrativ Teritorială -  Judeţul Gorj şi-a propus și a  

executat o paletă largă de lucrări de întreţinere, care asigură o stare de viabilitate 

corespunzătoare reţelei de drumuri publice judeţene.  



 

     Realizarea lucrărilor de întreţinere curentă a fost efectuată conform prevederilor 

,,Normativului privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor publice”, indicativ 

AND 554-2002, a reglementărilor tehnice şi a standardelor din domeniu în vigoare. 

Întreţinerea curentă a reţelei de drumuri publice judeţene de pe raza judeţului Gorj a fost 

realizată în scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor şi reglementărilor tehnice în 

vigoare privind calitatea şi siguranţa traficului. 

Lucrările au fost realizate pe bază de comandă, în funcţie de bugetul alocat cu această 

destinație. 

  Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi  reparaţii curente la drumurile publice de 

interes judeţean, au fost prevăzute credite bugetare în sumă de  15.150.000 lei, din care s-au 

înregistrat plăţi în valoare de 13.431.213,11 lei. 

 Drumurile publice judeţene sunt componente principale ale sistemului de infrastructură 

judeţean, iar întreținerea și repararea lor reprezintă o prioritate pentru judeţul Gorj, cu impact 

semnificativ şi benefic în dezvoltarea obiectivelor socio-economice, prin descongestionarea şi 

fluidizarea circulaţiei, facilitarea legăturilor interjudeţene şi a legăturilor cu şi între căile rutiere 

principale, prin reducerea timpului şi a costurilor de transport, îmbunătăţirea accesului şi 

creşterea eficienţei administrării reţelei judeţene şi, mai ales, valorificarea potenţialului turistic 

şi economic, precum şi desfăşurarea unui trafic rutier în condiţii normale de siguranţă şi 

transport.   

Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 de drumuri 

judeţene, cu o lungime totală de 837 de km, drumuri cu o stare de viabilitate precară, 

determinată atât de structura rutieră îmbătrânită şi ieşită din perioada normală de funcţionare 

(circa 60%), cât şi de traficul de mare tonaj, în continuă creştere pe marea majoritate a acestora. 

Principalele categorii de lucrări care s-au executat sunt prezentate în tabelul  de mai jos: 

Nr. crt. 
Simbol 

articol 
Denumire articol U.M. 

1 101.1. 
Întreţinerea părţii carosabile specifice tipului 

de îmbrăcăminte 
  

2 101.1.1. Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice   

  Plombări execuţie 100 mp 
  Colmatarea fisurilor şi crăpăturilor execuţie 100 ml 
  Badijonarea suprafeţelor poroase execuţie 100 mp 

3 101.1.2. Întreţinere îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici   

  Colmatarea rosturilor şi crăpăturilor execuţie 100 ml 
  Refaceri dale execuţie 100 mp 

4 101.1.5. Întreţinerea drumurilor pietruite   

  
Greblarea pietrei alergătoare şi aşternerea pe 

drum, aprovizionarea cu materiale pietroase în val 

până la 300 mc/km 

execuţie km 

  Scarificare şi reprofilare drum execuţie 100 mp 

5 101.2. Întreţinere comună tuturor drumurilor   

6 101.2.1. Întreţinere platformă drum   

  Curăţire platforme drumuri de materiale aduse de 

viituri 
execuţie mc 

  Tratarea burduşirilor execuţie 100 mp 

  Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere 

manuală 
execuţie 100 mp 

  Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere 

mecanică 
execuţie 100 mp 

  Completarea acostamentelor şi nivelări la cotă execuţie mc 
  Tăieri de cavalieri execuţie mc 

7 101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor   

  Curăţire şanţuri execuţie ml 



 

  Executarea şanţurilor de pământ execuţie ml 
  Desfundare şanţuri execuţie ml 
  Întreţinere drenuri execuţie 100 ml 

  Amenajări ale torenţilor şi canalelor de evacuare 

până la 200 m lungime 
execuţie 100 ml 

8 101.2.3. 
Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa 

circulaţiei 
  

  Întreţinerea indicatoarelor de km (borne) execuţie buc 

  Întreţinere parapet elastic execuţie 100 ml 

  Întreţinere parapet rigid execuţie 100 ml 

  Văruirea plantaţiilor şi accesoriilor (coronamente 

etc.) 
execuţie mp 

9 101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere   

  Revizii curente şi intervenţii operative execuţie ore 
  Cosirea vegetaţiei ierboase execuţie 100 mp 

10 101.2.5. Întreţinerea drumurilor laterale   

  Aducerea la profil şi întreţineri locale, asigurarea 

scurgerii apelor - drumuri laterale 
execuţie buc 

11 101.3. Întreţinerea curentă a podurilor   

12 101.3.1. Poduri din beton   

  
Reparaţii tencuieli, curăţirea căii de noroi, 

desfundarea gurilor de scurgere, reparaţii 

parapete, trotuare, sferturi de con 

execuţie ml 

13 101.3.2. Întreţinerea albiilor din zona podurilor   

  Înlăturarea din albii a depunerilor, curăţirea de 

răgălii a infrastructurii şi a albiilor 
execuţie 100 mp 

  Reparaţii izolate la praguri de fund şi la apărări de 

maluri 
execuţie buc 

14 101.3.3. Întreţinerea podeţelor   

  
Reparaţii izolate la coronamentele aripilor, 

camere de liniştire, peree, desfundări şi 

decolmatări de podeţe 

execuţie buc 

15 102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă   

16 102.2. Aprovizionare nisip + transport în baze execuţie mc 

 
Aprovizionare sare + transport în baze execuţie to 

Transport nisip în depozite mici, figurat execuţie mc 

Amestec nisip + sare execuţie mc 

17 102.5. 
Prevenirea şi combaterea lunecuşului şi 

înzăpezirii drumurilor publice 
execuţie mc 

  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 15 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 16-25 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 26-35 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 36-50 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 15 

cm 
execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 16-

25 cm 
execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 26-

35 cm 
execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 15 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 16-25 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 26-35 cm execuţie 100 mp 

  Combaterea poleiului prin aşternere de material 

antiderapant manual 
execuţie to 

  Combaterea poleiului prin aşternere de material 

antiderapant mecanizat 
execuţie to 

  Informare operativă pe timp de noapte şi sărbători execuţie ore 
  Informare operativă în timpul programului execuţie ore 
  Curăţirea mecanizată a zăpezii execuţie mii lei 



 

  Utilaje deszăpezire - aşteptare I execuţie mii lei 
  Utilaje deszăpezire - aşteptare II execuţie mii lei 

18 103 Tratamente bituminoase execuţie km 

19 106 Covoare bituminoase 
execuţie 

100 mp 
proiectare 

20 107 Siguranţa rutieră   

21 107.1. 
Aprovizionare şi montare cu indicatoare rutiere, 

stâlpi, stâlpişori de dirijare 
execuţie 100 buc 

22 107.2.1. Aprovizionare şi montare parapet execuţie ml 

23 107.2.2. Aprovizionare şi montare borne execuţie buc 

24 107.3.1. Executarea marcajelor longitudinale execuţie km 

25 107.3.2. Executarea marcajelor transversale execuţie mp 

26 107.4. 

Amenajarea locurilor de parcare, inclusiv 

procurarea dotărilor (coşuri de gunoi, mese, 

scaune, jardiniere) 

execuţie 
buc 

proiectare 

27 107.5.1. Amenajarea intersecţiilor (sensuri giratorii) 
execuţie 

buc 
proiectare 

28 107.5.2. Amenajarea intersecţiilor cu drumuri laterale 
execuţie 

buc 
proiectare 

29 108 Plantaţii rutiere   

30 108.2. 
Întreţinere, completări şi defrişări pe zona şi 

spaţiile verzi 
execuţie 100 mp 

31 111 Protejarea corpului şi platformei drumului   

32 111.2.1. Şanţuri dalate 
execuţie 

ml 
proiectare 

33 111.2.2. Şanţuri pereate 
execuţie 

ml 
proiectare 

34 111.3. Drenuri 
execuţie 

100 ml 
proiectare 

35 111.5. Ziduri de sprijin din b.a. 
execuţie 

ml 
proiectare 

36 111.6. Drumuri de acces 
execuţie 

buc 
proiectare 

37 111.7. 
Amenajarea platformei pentru verificarea 

tonajelor autovehiculelor 

execuţie 
buc 

proiectare 

38 111.8. Întreţineri drumuri pietruite execuţie km 

39 112 Întreţinerea periodică a podurilor şi podeţelor   

  

Înlocuirea hidroizolaţiei pe cale; înlocuire 

borduri; înlocuire parapet; înlocuire dispozitive 

pentru acoperirea rosturilor de dilataţie; refaceri 

ale betonului degradat prin torcretare; 

consolidarea elementelor din beton armat 

execuţie 
ml 

proiectare 

 113 Lucrări accidentale   

40 113.1. Lucrări accidentale 
execuţie 

ml 
proiectare 

41 113.2. Refaceri după inundaţii 
execuţie 

100 mp 
proiectare 

42 113.3. Aducerea drumurilor la starea tehnică iniţială 
execuţie 

km 
proiectare 

43 114 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară 
execuţie 

km 
proiectare 

44 115 Ranforsări ale sistemului rutier 
execuţie 

km 
proiectare 

45 118 Definitivări podeţe   

46 118.1. Podeţ Ø 600 
execuţie 

buc 
proiectare 



 

47 118.2. Podeţ Ø 800 
execuţie 

buc 
proiectare 

48 118.3. Podeţ Ø 1000 
execuţie 

buc 
proiectare 

 

Pentru activitatea de întreținere și reparații efectuată pe drumurile publice județene, în 

anul 2020 s-au efectuat plăți în valoare de 13.431.213,11 lei, din care 12.964.291,40 lei pentru 

activitate de întreținere și reparare propriu zisă și   466.921,71 lei  pentru siguranța circulației. 

 

CHELTUIELI DE INVESTIŢII 

 

În cadrul titlului de cheltuieli „active nefinanciare” au fost efectuate plăţi în sumă de 

50.215.111,77 lei, creditele bugetare fiind în sumă de 138.777.340 lei.  

Analizând execuţia obiectivelor investiţionale programate pe drumurile publice 

judeţene, atât în privinţa serviciilor de proiectare, cât şi referitor la realizarea lucrărilor 

prevăzute în cadrul listelor de investiţii, situaţia, pentru fiecare obiectiv în parte, se prezintă 

astfel: 

 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672E, CE TRAVERSEAZĂ 

LOCALITĂȚILE CORNEȘTI, STOLOJANI, CÂMPOFENI, ARCANI, SĂNĂTEȘTI ȘI 

RUNCU, JUDEȚUL GORJ” 

Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2020,  la Lista 

cheltuielilor de investiții, capitolul bugetar 84.02 - „Transporturi”,  

au fost prevăzute fonduri pentru pentru realizarea obiectivului de 

investiție ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672E, CE 

TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE CORNEȘTI, 

STOLOJANI, CÂMPOFENI, ARCANI, SĂNĂTEȘTI ȘI 

RUNCU, JUDEȚUL GORJ”. 

În data de  27.07.2018, a fost semnat între U.A.T. - Judeţul 

Gorj – persoană juridică în calitate de achizitor şi asocierea  S.C. 

Ydail Construct S.R.L.,  S.C.Metalcolect S.R.L.,  S.C. M.G.M. 

Proarcons S.R.L. - lider de asociere S.C. Ydail Construct  S.R.L.  
în calitate de executant, acordul contractual nr. 9987  privind servicii 

de proiectare (PT+DEE), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție 

lucrări pentru  obiectivul de investiţie mai sus menționat 

Investiţia este localizată pe amplasamentul drumului județean 672E, cuprins între km 

0+000 – km 15+687, pe teritoriul administrativ al comunelor Bălești, Arcani și Runcu și asigură 

legătura între DN 67 și DN 67D, respectiv între DN 67D și DJ 672C.                   

În anul 2020 au fost efectuate plăți în valoare de  

7.953.178,99 lei. 

Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției 

propriu-zise a lucrărilor pentru obiectivul de investiție 

,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672E, CE TRAVERSEAZĂ 

LOCALITĂȚILE CORNEȘTI, STOLOJANI, CÂMPOFENI, 

ARCANI, SĂNĂTEȘTI ȘI RUNCU, JUDEȚUL GORJ”,  au fost 

suportate din Programul Național de Dezvoltare Locală, conform 

O.U.G. nr. 28/2013, în baza contractelor de finanțare și a actelor adiționale, din bugetul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE 

DRUM JUDEȚEAN 672E, CE TRAVERSEAZĂ 

LOCALITĂȚILE CORNEȘTI, STOLOJANI, CÂMPOFENI, 

ARCANI, SĂNĂTEȘTI ȘI RUNCU, JUDEȚUL GORJ”, în anul 

2020, au fost efectuate plăți în sumă de 7.953.178,99 lei  pentru 

lucrările executate în baza acordului contractual nr. 9987/27.12.2018.            



 

 

 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 673, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE 

SLIVILEȘTI, ȘIACU, BOLBOȘI, IGIROSU, BORĂSCU, CALAPĂRU, TURCENI, 

BROȘTENI, PÂNĂ ÎN DN 66 (E79), JUDEȚUL GORJ” 

 

Obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce 

traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, 

Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj” a fost 

inclus în Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național 

de Dezvoltare Locală și finanțat în baza contractului de finanțare nr. 

315/27.07.2016 și a actului adițional 1628/30.12.2016. 

În data de 30.10.2017, a fost semnat contractul de execuție lucrări 

nr. 13515 privind execuția lucrărilor la obiectivul de investiție  

,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, 

Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în 

DN 66 (E79), Județul Gorj”. 

Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2020,  la Lista 

cheltuielilor de investiții, capitolul bugetar 84.02 - „Transporturi”,  au 

fost prevăzute fonduri pentru realizarea obiectivului de investiție 

,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, 

Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj”. 

În anul 2020, au fost executate lucrări care au constat în:              

-așternea stratului de uzură pe o lungime de aproximativ  8 km;                  

-execuția dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor 

pluviale (șanțuri, accese la proprietăți, podețe transversale); 

-execuția lucrărilor de reabilitare la poduri 

-execuție acostamente balast;   

-marcaje longitudinale și transversale; 

-montare borne km și hm;  

-stații de transport în comun; 

-trotuare; 

-piste de biciclete; 

Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru 

obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, 

Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul 

Gorj”,  au fost suportate din Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 

28/2013, în baza contractelor de finanțare și a actelor adiționale, din bugetul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează 

localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în 

DN 66 (E79), Județul Gorj”,  în anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 10.117.318,15 

lei, reprezentând valoarea lucrărilor executate. 

Lucrările au fost finalizate, încheindu-se în acest sens procesul verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor nr. 7050/07.05.2021. 

 

 ,,REABILITARE DJ 674, VLĂDULENI-URDARI-TURCENI-IONEȘTI-

LIMITĂ JUD. MEHEDINȚI” 

 

În data de 28.06.2017 a fost aprobat Ordinul nr. 3470 privind aprobarea listei 

obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de 

dezvoltare locală, pentru județul Gorj, în perioada 2017-2020. 



 

Conform listei aprobate, Unitatea Administrativ Teritorială – 

Județul Gorj, beneficiază de finanțare prin Programul național de 

dezvoltare locală 2017-2020, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare 

DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”. 

Contractul de finanțare nr. 1969 din 07.03.2018 a fost semnat între 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de 

autoritate publică centrală, coordonatoare a Programului național de 

dezvoltare locală și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj, în 

calitate de beneficiar al Programului național de dezvoltare locală. 

      În data de 29.02.2019, a fost semnat contractul de execuție lucrări 

nr. 2229 privind execuția lucrărilor la obiectivul de investiție  ,,Reabilitare 

DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”. 

Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2020,  la Lista 

cheltuielilor de investiții, capitolul bugetar 84.02 - „Transporturi”,  au fost 

prevăzute fonduri pentru pentru realizarea obiectivului de investiție 

,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. 

Mehedinți”.   

Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-

zise a lucrărilor pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, 

Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”, au fost 

suportate din Programul Național de Dezvoltare Locală, conform 

O.U.G. nr. 28/2013, în baza contractelor de finanțare și a actelor 

adiționale, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice. 

Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-

Ionești-limită jud. Mehedinți”,  în anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 23.636.743,61 

lei, reprezentând valoarea lucrărilor executate. 

 

 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 3+650, COMUNA 

BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ” 

 

Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2020,  la Lista 

cheltuielilor de investiții, capitolul bugetar 84.02 - „Transporturi”,  au 

fost prevăzute fonduri pentru pentru realizarea obiectivului de investiție 

,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 665A, KM 1+650 – KM 

3+650, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ”. 
În data de 24.07.2020, a fost semnat contractul de execuție lucrări 

nr. 9604 privind execuția lucrărilor la obiectivul de investiție  

,,Reabilitare  drum județean 665A, KM 1+650 – KM 3+650, Comuna  Bălănești, Județul  Gorj”. 

Până în prezent au fost executate, verificate și plătite lucrări în valoare de 2.568.749,88 

lei. 

Lucrările executate au constat în: 

- podete gospodării : acces pe tub=199 buc. noi 

                         -acces pe platformă=26 buc. noi, 

TOTAL=225 buc. 

                         -existente refăcute=78 buc., TOTAL=303 buc 

 - șanț betonat= 2.365,64 m 

 - așternere mixtură=3013 t                                              

Stadiul lucrărilor la 31.12.2020 este de 53 %.  

Finalizarea lucrărilor este estimată în semestrul 3 al anului 2021. 

Pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 

3+650, comuna Bălănești, județul Gorj”, în anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de  

2.579.489,42 lei pentru cote  I.S.C și execuție lucrări. 



 

 

 ,,REABILITARE  SISTEM RUTIER PE DJ665C, KM 0+000-KM 5+200, COMUNA 

CRASNA, JUDEȚUL  GORJ” 

Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2020,  la Lista 

cheltuielilor de investiții, capitolul bugetar 84.02 - „Transporturi”,  au fost 

prevăzute fonduri pentru pentru realizarea obiectivului de investiție 

,,REABILITARE  SISTEM RUTIER PE DJ665C, KM 0+000-KM 5+200, 

COMUNA CRASNA, JUDEȚUL  GORJ”. 

În data de 21.09.2020, a fost semnat contractul de execuție lucrări 

nr. 12261 privind execuția lucrărilor la obiectivul de investiție  ,,Reabilitare  

sistem rutier pe DJ665C, km 0+000-km 5+200, comuna Crasna, Județul  

Gorj” și a fost emis ordinul de începere nr.15867/27.11.2020.  

Până în prezent au fost executate, verificate și plătite lucrări în 

valoare de 1.149.677,41 lei.  

Lucrările executate au constat în: 

- așternere AB2= 27572,24mp 

                   BAD=20840,82mp 

- burdușiri=4051,25mp 

- accese proprietăți, țeavă corugată=225m(buc.50) 

- șanț pereat=1149,99  

Stadiul lucrărilor la 31.12.2020 este de 6,5 %.  

Finalizarea lucrărilor este estimată în semestrul 4 al anului 2021. 

Pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare  sistem rutier pe DJ665C, km 0+000-km 

5+200, Comuna Crasna, Județul  Gorj”, în anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de  

1.264.059,70 lei pentru avize/acorduri conform certificatului de urbanism, cote  I.S.C, 

proiectare și execuție lucrări. 

 CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL ZLASTI PE DJ 674A, Km 5+020, COMUNA 

DANESTI, JUDETUL GORJ 

Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2020,  la Lista cheltuielilor de investiții,  

capitolul bugetar 84.02 - „Transporturi”,  au fost prevăzute fonduri pentru pentru realizarea 

obiectivului de investiție ,,Construire pod peste pârâul Zlasti pe DJ 674A, Km 5+020, 

Comuna Dănești, Județul Gorj”. 
Investiția propusă s-a realizat în spațiul rural, Regiunea Sud-Vest Oltenia, judetul Gorj, 

pe teritoriu administrativ al Comunei Dănești, pe amplasamentul podului existent pe drumul 

județean DJ674A,  km 5+020 și traversează pârâul Zlaști. 

Realizarea obiectivului de investiție ,,Construire pod peste 

pârâul Zlaști pe DJ 674A, Km 5+020, Comuna Dănești, Județul Gorj” 

a constat în lucrări de demolare a podului existent, construire pod nou și 

lucrări în albie pentru stabilizarea talvegului. 

În data de 12.09.2019 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 

12623 pentru serviciile de proiectare (faza PAD, PAC, POE, PT), servicii 

de asistenta tehnica din partea proiectantului și executie lucrari pentru obiectivul de investiții 

CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL ZLASTI PE DJ 674A, Km 5+020, COMUNA DANESTI, 

JUDETUL GORJ . 

Pentru obiectivul de investiție ,,CONSTRUIRE POD PESTE 

PARAUL ZLASTI PE DJ 674A, Km 5+020, COMUNA DANESTI, 

JUDETUL GORJ” , în anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 

2.200.125,00 lei pentru execuție lucrări și cote I.S.C. 

Lucrările au fost finalizate, încheindu-se în acest sens 

procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 

15726/26.11.2020. 



 

 

 ,,CONSOLIDARE POD PESTE PÂRÂUL SUNĂTOAREA PE DJ665C, Km 

11+620, SAT MAGHEREȘTI, COMUNA SĂCELU, JUDEȚUL GORJ” 

Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2020,  la Lista cheltuielilor de investiții, 

capitolul bugetar 84.02 - „Transporturi”,  au fost prevăzute fonduri pentru pentru realizarea 

obiectivului de investiție „Consolidare pod peste paraul Sunatoarea pe DJ665C, Km 11+620, 

sat Magheresti, comuna Sacelu, judetul Gorj". 

 Investiția propusă s-a realizat în spațiul rural, pe teritoriu administrativ al Comunei 

Săcelu.  

 Lucrările privind „Consolidare pod peste paraul Sunatoarea pe DJ665C, Km 11+620, 

sat Magheresti, comuna Sacelu, judetul Gorj", s-au realizat pe 

amplasamentul podului existent pe drumul județean DJ665C,  km 11+620 

în localitatea Magherești, comuna Săcelu și traversează pârâul (Turbați) 

Sunătoarea. 

Realizarea obiectivului de investiție „Consolidare pod peste 

paraul Sunatoarea pe DJ665C, Km 11+620, sat Magheresti, comuna 

Sacelu, judetul Gorj” a constat în lucrări de consolidare a podului și 

lucrări în albie pentru stabilizarea talvegului. 

În data de 12.09.2019 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 

12622 pentru serviciile de proiectare (faza  PAC, POE, PT), servicii de 

asistenta tehnica din partea proiectantului și executie lucrari pentru 

obiectivul de investiții ,,CONSOLIDARE POD PESTE PÂRÂUL 

SUNĂTOAREA  PE DJ 665C,  Km 11+620,  COMUNA SĂCELU, 

JUDEȚUL GORJ”. 

Pentru obiectivul de investiție mai sus menționat, în anul 2020, au 

fost efectuate plăți în sumă de 1.892.519,56 lei pentru cote I.S.C și execuție 

lucrări. 

Lucrările au fost finalizate, încheindu-se în acest sens procesul 

verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11.419/01.09.2020. 

 

 ,,REABILITARE DRUM JUDETEAN  662,  CU ORIGINEA  IN DN 66, 

CE STRABATE LOCALITATILE CAPU DEALULUI – GILORT -PARAU – 

GROSEREA  ANINOASA – BIBESTI – ANDREESTI -VLADIMIR -TOTEA - TOTEA 

DE HUREZANI - HUREZANI, PANA IN DN 6B” 

Drumul judeţean 662 este situat în partea de sud-est a judeţului Gorj şi face legătura între 

drumurile naționale 66 și 6B, drumul străbate localitățile Capu Dealului – Gilort – Ppârâu – 

Groșerea – Aninoasa – Bibești – Vladimir – Totea - Totea de Hurezani - Hurezani. Drumul 

judeţean 662 are o lungime totală de cca. 39,194 km și traversează teritoriile administrative ale 

comunelor Brănești, Aninoasa, Săulești, Vladimir, Licurici și Hurezani. 

Unitatea Administrativ Teritorială – județul Gorj în calitate de achizitor a încheiat 

contractul de servicii nr. 13917 din 07.10.2019 privind servicii de proiectare – întocmire 

documentație tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de investiție ,,REABILITARE 

DRUM JUDEȚEAN 662,  CU ORIGINEA ÎN DN 66, CE STRĂBATE LOCALITĂȚILE 

CAPU DEALULUI-GILORT-PÂRÂU-GROȘEREA-ANINOASA-BIBEȘTI-ANDREEȘTI-

VLADIMIR-TOTEA-TOTEA DE HUREZANI-HUREZANI,  PÂNĂ ÎN DN 6B” – faza 

expertize tehnice (drum și poduri), studiu geotehnic, studiu topografic, documentația de 

avizarea lucrărilor de intervenție și documentațiile tehnice privind obținerea 

avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism. 

Prestatorul  a înaintat la sediul U.A.T. – Județul Gorj cu adresa nr. 180/06.12.2019 și 

înregistrată sub nr. 1796/06.12.2019, documentația tehnico-economică conform contractului     

nr. 13917 din 07.10.2019. 



 

Comisia de recepție a serviciilor de proiectare constituită în baza dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Gorj nr. 866/09.10.2019 a verificat și întocmit procesul verbal de recepție 

nr. 18651/30.12.2019 privind prestarea serviciilor de proiectare – întocmire documentație 

tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de investiție ,,REABILITARE DRUM 

JUDEȚEAN 662,  CU ORIGINEA ÎN DN 66, CE STRĂBATE LOCALITĂȚILE CAPU 

DEALULUI-GILORT-PÂRÂU-GROȘEREA-ANINOASA-BIBEȘTI-ANDREEȘTI-

VLADIMIR-TOTEA-TOTEA DE HUREZANI-HUREZANI,  PÂNĂ ÎN DN 6B” – faza 

expertize tehnice (drum și poduri), studiu geotehnic, studiu topografic, documentația de 

avizarea lucrărilor de intervenție și documentațiile tehnice privind obținerea 

avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism. 

Documentație tehnico-economică  a fost supusă aprobării Comisei tehnic-economice 

constituită la nivelul Consilului Județean Gorj și a fost obținut avizul C.T.E. nr. 3/2020. 

Prin hotărîrea Consiliului Județean Gorj nr. 67/29.05.2020 au fost aprobați indicatori 

tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiție ,,REABILITARE DRUM 

JUDEȚEAN 662,  CU ORIGINEA ÎN DN 66, CE STRĂBATE LOCALITĂȚILE CAPU 

DEALULUI-GILORT-PÂRÂU-GROȘEREA-ANINOASA-BIBEȘTI-ANDREEȘTI-

VLADIMIR-TOTEA-TOTEA DE HUREZANI-HUREZANI,  PÂNĂ ÎN DN 6B”. 

Pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE DRUM 

JUDETEAN  662,  CU ORIGINEA  IN DN 66, CE STRABATE 

LOCALITATILE CAPU DEALULUI – GILORT -PARAU – 

GROSEREA  ANINOASA – BIBESTI – ANDREESTI -

VLADIMIR -TOTEA - TOTEA DE HUREZANI - HUREZANI, 

PANA IN DN 6B", în anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 

306.559,61 lei reprezentând contravaloare avize/acorduri conform certificatului de urbanism și 

contravaloarea contractului nr. 13917 din 07.10.2019.   

 

  REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 671, CE TRAVERSEAZĂ 

LOCALITĂȚILE (DN 67D)APA NEAGRĂ-PADEȘ-CĂLUGĂRENI-CLOȘANI-

VALEA MARE, JUDEȚUL GORJ”  
Documentațiile tehnico-economice – faza D.A.L.I., expertize tehnice (drum și 

poduri), studii topografice și studii geotehnice pentru obiectivul de investiție, au fost 

realizate în anul 2017. 

În baza acestor documentații a fost eliberat certificatele de urbanism nr. 

5/27.01.2020 pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 671, ce 

traversează localitățile (DN 67D)Apa Neagră-Padeș-Călugăreni-Cloșani-Valea 

Mare, județul Gorj”   

 Pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 671, ce traversează 

localitățile (DN 67D)Apa Neagră-Padeș-Călugăreni-Cloșani-Valea Mare, județul 

Gorj” , în anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 6.743,10 lei reprezentând contravaloare 

avize/acorduri conform certificatului de urbanism.   

 

  ,, CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ 675A, KM 2+000 – 2+200, 

COMUNA LICURICI, JUDEȚUL GORJ” 

 
Drumul județean 675A, Licurici, Pârâul Viu, Lihulești, Cionți, Pojaru se află amplasat în 

partea de est  a județului Gorj și traversează teritoriile administrative ale comunelor Licurici, 

Berlești și Bustuchin. Drumul judetean DJ 675A este de clasa tehnica IV și se află în 

administrarea Consiliului Județean Gorj. 

Drumul județean 675A are lungimea de 15,790 km, poziția kilometrică 0 aflându-se la 

intersecția cu DN 67B – în localitatea Licurici. 



 

În anul 2019, pe drumul județean 675A care străbate teritoriul administrative al comunei 

Licurici din județul Gorj, la km 2+000  s-a produs o alunecare de teren care a afectat partea 

carosabilă pe o lungime de aproximativ  150 m.  În acest sens, în data 14.06.2019 s-a deplasat 

la fața locului comisia constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj nr.167/22.07.2014 și 

a întocmit nota de constatare nr. 8341/19.06.2019 prin care au fost dispuse măsurile privind 

întocmirea documentației tehnico-economice și identificarea resurselor financiare pentru 

refacerea sectorului de drum afectat. 

Prin Nota de constatare menționată s-au dispus măsuri de semnalizare a sectorului de drum 

județean afectat, asigurarea desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță,  demararea 

procedurilor de întocmire a documentației tehnico-economice necesară pentru execuția 

lucrărilor de ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 2+000 – 2+200, comuna Licurici, 

județul Gorj” și identificarea resurselor financiare pentru stabilizarea zonei. 

În prezent, circulația între km 2+000 și km 2+150 se desfășoară pe partea dreaptă a 

drumului județean, existând pericolul întreruperii circulației și implicit accesul locuitorilor spre 

comunele Berlești și Bustuchin. 

Prin achiziționarea serviciilor de proiectare și execuția lucrărilor se urmăresc următoarele: 

 Se va avea în vedere analizarea  proiectării tuturor lucrărilor  de consolidare necesare 

pentru ridicarea capacității portante a drumului la nivelul solicitărilor traficului actual și de 

perspectiv. 

 Grosimea sistemului rutier propus va rezulta în urma unui calcul de dimensionare a 

drumului existent pentru vehicole etalon de 115 KN și perioada de perspectiva de 15 ani. 

 Se va realiza corectarea elementelor geometrice în plan și în 

spațiu astfel încât să se evite expropierile de terenuri. 

 Pe întreaga lungime a drumului județean, se vor prevedea 

lucrări pentru stabilizarea structurii drumului în zonele supuse 

pericolului de alunecări de teren 

 Scurgerea apelor se va realiza prin șanțuri din pământ, 

dalate precum  și rigole moderne, în funcție de amplasamentele 

existente. 

Sectorul de drum prezintă o zonă cu alunecare de teren care a condus la întreruperea 

circulației rutiere pe o bandă de circulație. Din această cauză, trebuie identificată o soluție 

fezabilă din punct de vedere tehnico - economic pentru a asigura circulația autovehiculelor în 

condiții optime de confort și siguranță. 

Starea tehnică generală a acestui sector de drum este necorespunzătoare, circulația 

efectuându-se în condiții de siguranță precare. 

Prin realizarea investiției se va aduce la parametri tehnici și funcționali corespunzători, 

sectorul de drum județean 675A, km 2+100 – km 2+200, ceea ce va conduce la îmbunătățirea 

accesului locuitorilor din comunele Licurici, Berlești și Bustuchin. 

Nu în ultimul rând, vor scădea costurile utilizatorilor de drum, timpul de parcurgere, 

scăderea numărului de accidente. 

În concluzie, execuția lucrărilor de consolidare terasamente pe DJ 675A, km 2+000 – km 

2+200, este necesară şi oportună, fiind un drum de legătură între două localități importante, 

drum ce face legătura între zonele de şes ale ţării şi cele de munte, ducând astfel la dezvoltarea 

socio-economică a zonei, precum şi la dezvoltarea turismului în această zonă, creând astfel noi 

locuri de muncă pentru locuitorii din zonă. 

În data de 31.03.2020 a fost semnat contractul nr. 4485 având ca obiect achiziția publică 

de servicii de proiectare – întocmire documentație tehnico-economică faza Expertiză tehnică, 

Studiu de fezabilitate, Studiu geotehnic, Studiu topografic și Documentații de obținerea 

avize/acorduri pentru realizarea obiectivului de  investiție ,,CONSOLIDARE 

TERASAMENTE PE DJ 675A, KM 2+000 – 2+200, COMUNA LICURICI, 

JUDEȚUL GORJ”, cu valoarea de 46.410 lei inclusiv T.V.A.. 



 

Pentru obiectivul de investiție ,,CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ 675A, 

KM 2+000 – 2+200, COMUNA LICURICI, JUDEȚUL 

GORJ”, în anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 46.510,00 lei 

reprezentând contravaloare avize/acorduri conform certificatului de 

urbanism și contravaloarea contractului nr. 4485/31.03.2020.   

 

 ,,REFACERE ȘI CONSOLIDARE TERASAMENTE 

DJ 605C LA KM 14+120, SATUL NISTOREȘTI, COMUNA 

ALIMPEȘTI” 

Obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare 

terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești” 

și sumele alocate acestuia, au fost aprobate prin Hotârârea de Guvern nr. 514/12.07.2018 

privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2018, pentru unitățile administrative-teritoriale afectate de calamități 

naturale. 

În data de 20.11.2018 a fost semnat contractul de lucrări nr. 15645 privind serviciile 

de proiectare, serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului, execuția, finalizarea și 

întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 

605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești”. 

Lucrările executate au constat în: 

 Amenajare zid de sprijin pe coloane benotto 

 Șanturi pereate  

 Rigolă ranforsată 

 Refacere sistem rutier 

 Acostamente 

Lucrările au fost finalizate și recepționate conform procesului verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor nr. 17808 din 12.12.2019. 

Pentru obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la 

km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești”, în anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă 

de 1.190,00 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de asistență tehnică din partea 

proiectantului conform contractului de lucrări nr. 15645/20.11.2018 privind serviciile de 

proiectare, serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului, execuția, finalizarea și 

întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 

605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești”, art.21 Modalități de plată.  

 

 „REFACERE INFRASTRUCTURĂ ȘI PARTE CAROSABILĂ LA 

DRUMUL JUDEȚEAN DJ672C – 17,5 KM – SAT RUNCU – CHEILE 

SOHODOLULUI” 

           În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Gorj, în luna 

iunie 2020  s-a produs o creştere substanţiala a 

aportului de apă în sol, pe raza localităţii Runcu și 

pe ,,Cheile Sohodolului” din comuna Runcu 

precum și o creștere a  debitelor pe râul Sohodol  și 

o scurgere importante de apă de pe versanți care au 

dus la degradări ale elementelor constructive ale 

zidurilor de sprijin, ale șanțurilor, ale corpului 

drumului de pe DJ 672C pe sectorul de drum Cheile 

Sohodolului, km 16+100 la km 33+600 și au afectat partea carosabilă pe o lungime de 

aproximativ 25 km, pe ambele sensuri de circulaţie. 

În acest sens, în data de 26.06.2020 a fost întocmit de către Comitetul Local pentru 

situații de urgență, procesul nr. 4932 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice 



 

periculoase în care se constată pagube produse de râul Sohodol pe DJ672C pe distanța de peste 

25 km, începând de la intrarea în Cheile Sohodolului până la limita cu județul Hunedoara, după 

cum urmează: ziduri de sprijin rupte, parapeți de beton căzuți în albie, parapeți de metal (lise) 

căzuți în albie, poduri și podețe rupte (colmatate), drumul rupt în cel puțin trei zone, pagube ce 

duc la impracticarea acestui drum de către turiști și der către reprezentanții Obștei Muntele 

Runcu. Acest raport a fost înaintat Consiliului Județean Gorj, Inspectoratului pentru situații de 

urgență ,,Lt. Col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj și Sistemului de Gospodărire a Apelor 

Gorj. 

Astfel, în data de 09.07.2020 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr.531 privind 

alocarea sumei de 1.7000.000 lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut 

în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrative teritoriale afectate de 

calamități naturale, unde este prevăzut și obiectivul de investiție „Refacere infrastructură și 

parte carosabilă la drumul județean DJ672C – 17,5 km – sat Runcu – Cheile Sohodolului”. 

În data de 13.08.2020 a fost semnat contractul nr. 10695/13.08.2020 având ca obiect 

achiziția publică de servicii de proiectare – întocmire documentație tehnico-economică faza 

Expertiză tehnică, Studiu de fezabilitate, Studiu geotehnic, Studiu topografic și Documentații 

de obținerea avize/acorduri pentru realizarea obiectivului de  investiție „REFACERE 

INFRASTRUCTURĂ ŞI PARTE CAROSABILĂ LA DRUMUL JUDEȚEAN DJ 672C- 17,5 

KM -SAT RUNCU – CHEILE SOHODOLULUI”, cu valoarea de 91.332,50 lei inclusiv 

T.V.A.. 

Documentație tehnico-economică  a fost supusă aprobării Comisei tehnic-economice 

constituită la nivelul Consilului Județean Gorj și a fost obținut avizul C.T.E. nr. 8/2020. 

Prin hotărîrea Consiliului Județean Gorj nr. 133/30.09.2020 au fost aprobați indicatori 

tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiție ,,REFACERE 

INFRASTRUCTURĂ ŞI PARTE CAROSABILĂ LA DRUMUL JUDEȚEAN DJ 672C- 17,5 

KM -SAT RUNCU – CHEILE SOHODOLULUI”. 

Pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură și parte carosabilă la drumul 

județean DJ672C – 17,5 km – sat Runcu – Cheile Sohodolului”, în anul 2020, au fost efectuate 

plăți în sumă de 91.832,50 lei reprezentând contravaloare avize/acorduri conform certificatului 

de urbanism și a contractului nr. 10695/13.08.2020.   

 „REFACERE 65 PODEȚE TUBULARE ȘI DALATE PE DJ 672C COMUNA 

RUNCU, CHEILE SOHODOLULUI” 

În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Gorj, în luna 

iunie 2020 s-a produs o creştere substanţiala a aportului de apă în sol, pe raza localităţii Runcu 

și pe ,,Cheile Sohodolului” din comuna Runcu precum și o creștere a  debitelor pe râul Sohodol  

și o scurgere importante de apă de pe versanți care au dus la degradări ale elementelor 

constructive ale podețelor de pe DJ 675C pe sectorul de drum Cheile Sohodolului. 

În acest sens, în data de 26.06.2020 a fost întocmit de către Comitetul Local pentru 

situații de urgență, procesul verbal nr. 4932 /26.06.2020 privind efectele fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase în care este specificată afectarea infrastructurii podețelor de  pe 

drumul județean 672C. Acest raport a fost înaintat Consiliului Județean Gorj, Inspectoratului 

pentru situații de urgență ,,Lt. Col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj și Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Gorj. 

În data de 29.06.2020, urmare a verificărilor efectuate la fața locului, a fost întocmit 

de către comisia constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj nr. 135/2020, procesul 

verbal nr. 4957 privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase (precipitații), în comuna Runcu din data de 26.06.2020, unde 

se regăsesc un numar de 65 podețe pe DJ 672C afectate și unde se propune suma de 1.400 mii 

lei pentru refacerea acestora. 

Astfel, în data de 09.07.2020 a fost emisă Hotărîrea de Guvern nr. 531 privind alocarea 

sumei de 1.400.000 lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul 



 

de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrative teritoriale afectate de calamități 

naturale, unde este prevăzut și obiectivul de investiție „Refacere 65 podețe tubulare și dalate 

pe DJ 672C comuna Runcu, Cheile Sohodolului”. 

În data de 13.08.2020 a fost semnat contractul nr. 10703/13.08.2020 având ca obiect 

achiziția publică de servicii de proiectare – întocmire documentație tehnico-economică faza 

Expertiză tehnică, Studiu de fezabilitate, Studiu geotehnic, Studiu topografic și Documentații 

de obținerea avize/acorduri pentru realizarea obiectivului de  investiție „Refacere 65 podețe 

tubulare și dalate pe DJ 672C comuna Runcu, Cheile Sohodolului”,  cu valoarea de 49.980 

lei inclusiv T.V.A.. 

Documentație tehnico-economică  a fost supusă aprobării Comisei tehnic-economice 

constituită la nivelul Consilului Județean Gorj și a fost obținut avizul C.T.E. nr. 11/2020. 

Prin hotărîrea Consiliului Județean Gorj nr. 144/15.10.2020 au fost aprobați indicatori 

tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiție „Refacere 65 podețe tubulare și 

dalate pe DJ 672C comuna Runcu, Cheile Sohodolului”. 

Pentru obiectivul de investiție „Refacere 65 podețe tubulare și dalate pe DJ 672C 

comuna Runcu, Cheile Sohodolului”, în anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 

50.480,00 lei reprezentând contravaloare avize/acorduri conform certificatului de urbanism și 

a contractului            nr. 10703/13.08.2020.   

 „REFACERE INFRASTRUCTURĂ ȘI PARTE CAROSABILĂ LA DRUMUL 

JUDEȚEAN DJ 675A-0,1 KM – COMUNA LICURICI” 

 

În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Gorj, în luna 

iunie 2020 pe raza localităţii Licurici, comuna Licurici, s-au produs două alunecări de teren, cu 

tasare a părți carosabile, pe drumul judeţean DJ 675A, la poziţiile kilometrice 0+680, respectiv 

2+080, care au afectat partea carosabilă pe o lungime de aproximativ 100 m, pe câte un sens de 

circulaţie. 

În acest sens, în data de 12.06.2020 a fost întocmit de către Comitetul Local pentru 

situații de urgență, raportul operativ nr. 3402/12.06.2020 privind efectele fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase în care este specificată alunecarea de teren de pe drumul 

județean 675A. Acest raport a fost înaintat Consiliului Județean Gorj, Inspectoratului pentru 

situații de urgență ,,Lt. Col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj și Sistemului de Gospodărire 

a Apelor Gorj. 

În data de 25.06.2020, urmare a verificărilor efectuate la fața locului, a fost întocmit de 

către comisia constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj nr. 135/2020, procesul verbal 

nr. 3685 privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase (precipitații), în comuna Licurici din perioada 10-12.06.2020, 

unde se regăsește drumul județean 675A afectat pe 0,100 km și unde se propune suma de 

5.000,00 mii lei pentru refacerea părții carosabile și a amprizei drumului.  

Astfel, în data de 09.07.2020 a fost emisă Hotărîrea de Guvern nr. 531 privind alocarea 

sumei de 5.000.000 lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul 

de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrative teritoriale afectate de calamități 

naturale, unde este prevăzut și obiectivul de investiție „Refacere infrastructură și parte 

carosabilă la drumul județean DJ 675A-0,1 km – comuna Licurici”. 

În data de 13.08.2020 a fost semnat contractul nr. 10696/13.08.2020 având ca obiect 

achiziția publică de servicii de proiectare – întocmire documentație tehnico-economică faza 

Expertiză tehnică, Studiu de fezabilitate, Studiu geotehnic, Studiu topografic și Documentații 

de obținerea avize/acorduri pentru realizarea obiectivului de  investiție, cu valoarea de 

37.185,50 lei inclusiv T.V.A.. 

Documentație tehnico-economică  a fost supusă aprobării Comisei tehnic-economice 

constituită la nivelul Consilului Județean Gorj și a fost obținut avizul C.T.E. nr. 9/2020. 



 

Prin hotărîrea Consiliului Județean Gorj nr. 134/30.09.2020 au fost aprobați indicatori 

tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiție „Refacere infrastructură și 

parte carosabilă la drumul județean DJ 675A-0,1 km – comuna Licurici”. 

Pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură și parte carosabilă la drumul 

județean DJ 675A-0,1 km – comuna Licurici”, în anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 

37.400,55 lei reprezentând contravaloare avize/acorduri conform certificatului de urbanism și 

a contractului nr. 10696/13.08.2020.   

 

 „REFACERE 1 PODEȚ LA INTERSECȚIA DJ 675A ȘI DN 67B COMUNA LICURICI” 

 

În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Gorj, în luna 

iunie 2020 pe raza localităţii Licurici, comuna Licurici s-au constatat scurgeri importante ale 

apelor pluviale de pe versanți ce nu au putut fi preluate și dirijate de către dispozitivele existente. 

În acest sens, în data de 12.06.2020 a fost întocmit de către Comitetul Local pentru 

situații de urgență, raportul operativ nr. 3402/12.06.2020 privind efectele fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase în care sunt specificate pagubele produse pe drumul județean 

675A. Acest raport a fost înaintat Consiliului Județean Gorj, Inspectoratului pentru situații de 

urgență ,,Lt. Col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj și Sistemului de Gospodărire a Apelor 

Gorj. 

În data de 25.06.2020, urmare a verificărilor efectuate la fața locului, a fost întocmit de 

către comisia constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj nr. 135/2020, procesul verbal 

nr. 3685 privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase (precipitații), în comuna Licurici în intervalul 10.06.2020 – 

12.06.2020, unde se regăsește un podeț afectat, aflat pe DJ 675A în zona intersecției acestui 

drum județean cu drumul național DN67B și unde se propune suma de 15 mii lei pentru 

refacerea acestuia. 

Astfel, în data de 09.07.2020 a fost emisă Hotărîrea de Guvern nr.531 privind alocarea 

sume de 15.000 lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe anul 2020, pentru unele unități administrative teritoriale afectate de calamități naturale, 

unde este prevăzut și obiectivul de investiție „Refacere 1 podeț la intersecția DJ 675A și DN 

67B comuna Licurici”. 

În data de 07.08.2020 a fost semnat contractul nr. 10386/07.08.2020 având ca obiect 

achiziția publică de servicii de proiectare – întocmire documentație tehnico-economică faza 

Expertiză tehnică, Studiu de fezabilitate, Studiu geotehnic, Studiu topografic și Documentații 

de obținerea avize/acorduri pentru realizarea obiectivului de  investiție, cu valoarea de 4.700,50 

lei inclusiv T.V.A.. 

Documentație tehnico-economică  a fost supusă aprobării Comisei tehnic-economice 

constituită la nivelul Consilului Județean Gorj și a fost obținut avizul C.T.E. nr. 10/2020. 

Prin hotărîrea Consiliului Județean Gorj nr. 135/30.09.2020 au fost aprobați indicatori 

tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiție „Refacere 1 podeț la intersecția 

DJ 675A și DN 67B comuna Licurici”. 
În data de 10.11.2020 a fost semnat contractul nr. 14910 privind serviciile de proiectare 

- documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor, Proiect tehnic  de execuție și 

detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru 

obiectivul de investiție „Refacere 1 podeț la intersecția DJ 675A și DN 67B comuna Licurici”, 

având valoarea de 92.146,35 lei inclusiv T.V.A. și o durată de execuție de 3 luni. 

Pentru obiectivul de investiție „Refacere 1 podeț la intersecția DJ 675A și DN 67B 

comuna Licurici”, în anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă de 5.537,14 lei reprezentând 

contravaloare avize/acorduri conform certificatului de urbanism, a contractuluinr. 

10386/07.08.2020 și cotele I.S.C..   

 



 

 „REFACERE INFRASTRUCTURĂ ŞI PARTE CAROSABILĂ LA 0,04 KM DRUM 

JUDEȚEAN DJ 665A-SAT BĂLĂNEȘTI” 

 

În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Gorj, în luna iunie 

2020 s-a  produs o alunecare de teren cu tasare pe drumul judeţean DJ 665A, la poziţia 

kilometrică 4+072, care a afectat partea carosabilă pe o lungime de aproximativ 40 m, pe 

ambele sensuri de circulaţie. 

În acest sens, în data de 21.05.2020 a fost întocmit de către Comitetul Local pentru situații 

de urgență, raportul operativ nr. 1/22.05.2020 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice 

periculoase în care este specificta reactivarea alunecării de teren de pe drumul județean 665A. 

Acest raport a fost înaintat Consiliului Județean Gorj, Inspectoratului pentru situații de urgență 

,,Lt. Col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj și Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj. 

În data de 02.06.2020, urmare a verificărilor efectuate la fața locului, a fost întocmit de 

către comisia constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj nr. 135/2020, procesul verbal 

nr. 1796 privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase (precipitații), în comuna Bălănești din data de 21.05.2020, unde 

se regăsește drumul județean 665A afectat pe 0,04 km și unde se propune suma de 420 mii lei 

pentru refacerea părții carosabile. 

Astfel, în data de 09.07.2020 a fost emisă Hotărîrea de Guvern nr.531 privind alocarea  

sumei de 420.000 lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe anul 2020, pentru unele unități administrative teritoriale afectate de calamități naturale, 

unde este prevăzut și obiectivul de investiție „Refacere infrastructură și parte carosabilă la 

0,04 km drum județean DJ 665A-sat Bălănești”. 

În data de 13.08.2020 a fost semnat contractul nr. 10694/13.08.2020 având ca obiect 

achiziția publică de servicii de proiectare – întocmire documentație tehnico-economică faza 

Expertiză tehnică, Studiu de fezabilitate, Studiu geotehnic, Studiu topografic și Documentații 

de obținerea avize/acorduri pentru realizarea obiectivului de  investiție, cu valoarea de 24.392 

lei inclusiv T.V.A.. 

Documentație tehnico-economică  a fost supusă aprobării Comisei tehnic-economice 

constituită la nivelul Consilului Județean Gorj și a fost obținut avizul C.T.E. nr. 7/2020. 

Prin hotărîrea Consiliului Județean Gorj nr. 132/30.09.2020 au fost aprobați indicatori 

tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiție „Refacere infrastructură și 

parte carosabilă la 0,04 km drum județean DJ 665A-sat Bălănești”. 

În data de 10.11.2020 a fost semnat contractul nr.14909 privind serviciile de proiectare - 

documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor, Proiect tehnic  de execuție și 

detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru 

obiectivul de investiție „Refacere infrastructură și parte carosabilă la 0,04 km drum județean 

DJ 665A-sat Bălănești”, având valoarea de 350.841,21 lei inclusiv T.V.A. și o durată de 

execuție de 2,5 luni. 

Pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură și parte carosabilă la 0,04 km 

drum județean DJ 665A-sat Bălănești”, în anul 2020, au fost efectuate plăți în sumă 25.424,44 

lei reprezentând contravaloare avize/acorduri conform certificatului de urbanism, a contractului 

nr. 10694/13.08.2020 și cotele I.S.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE  

 

Cheltuieli curente 

Reparații curente la Corp A Comandament, Centrul Militar Județean Gorj  

În vederea asigurării unor condiții optime de desfășurare a activității personalului 

Centrului Militar Județean Gorj, în cursul anului 2019, a fost elaborată și recepționată 

documentația tehnică și au fost contractate lucrările. 

În anul 2020, lucrările au fost finalizate și recepționate, valoarea totală achitată fiind  în 

sumă de 577,693,62 lei. De asemenea s-a mai achitat contravaloarea serviciului de asistență 

tehnică prin diriginte de șantier, asistența tehnică din partea proiectantului și cote legale în sumă 

de 9.762,71 lei. 

 

   
 

Principalele lucrări executate au constat în: 

- reparații tencuieli interioare (pereții și tavanele prezintă crăpături); 

- refacere zugrăveli interioare în birouri (nu au mai fost refăcute din anul 2003); 

- reparare/înlocuire tâmplărie din lemn (prezintă crăpături, fisuri, deformări și nu mai 

asigură o izolare termică corespunzătoare) și  feronerie (este deteriorată, nu mai prezintă 

siguranță la închidere, implicit protecție fizică a documentelor existente în interior); 

- reparații în jurul ușilor înlocuite; 

- turnare șapă la pardoseli; 

- înlocuire parchet melaminat, întrucât cel existent în birouri este deteriorat (inclusiv pe 

porțiunea unde au fost dezafectate sobele); 

- montare, în biroul de documente clasificate, a unui paravan de protecție din tâmplărie 

PVC; 

- reparații tencuieli exterioare, desprinse; 

- reparații la scările de acces deteriorate, prezentând pericol de accidentare a personalului, 

montare balustradă (mână curentă) și placare cu gresie antiderapantă și covor 

antiderapant;  

- reparații învelitoare (coame desprinse, țigle sparte și desprinse ce pot  produce accidente); 

- reparații/înlocuire jgheaburi și burlane deformate și desprinse. 

   

Obiecte de inventar 

Pat spital cu saltea și noptieră – 688 bucăți  



 

În cursul anului 2019, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a solicitat alocarea 

fondurilor pentru achiziționarea a 688 paturi spital cu saltea și noptieră, pentru înlocuirea, în 

cadrul secțiile medicale, a paturile existente care sunt foarte vechi, s-au rupt și nu mai pot fi 

reparate, în acest sens, încheindu-se contractul de furnizare nr.17229/04.12.2019. 

 

În anul 2020. acestea au fost furnizate și recepționate, decontându-se suma de 

1.561.299,04 lei. 

Cheltuieli de capital  

Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie 

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18 

În cursul anului 2019, au fost contractate lucrările pentru realizarea obiectivului de investiție 

,,Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie 

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”. 

Lucrările au fost finalizate și recepționate în anul 2020, decontându-se suma de 3.122.773,54 

lei, reprezentând contravaloare lucrări, taxe și cote legale, serviciul de asistență tehnică prin 

diriginte de șantier și serviciul de asistență tehnică din partea proiectantului. 

  



 

Principalele lucrări executate au constat în: 

- amenajare saloane pentru bolnavi: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, 

pardoseli din linoleum antibacterian, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam 

termopan; 

-  amenajare cabinete consultaţii: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, 

pardoseli din linoleum antibacterian, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam 

termopan;  

-  amenajare săli de tratamente: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, 

pardoseli din linoleum antibacterian, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam 

termopan; 

-  amenajare oficiu și sală de mese: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, 

pardoseli din linoleum antibacterian, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam 

termopan; 

-  amenajare magazii: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, înlocuirea 

tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan, pardoseli gresie fără rosturi; 

-  amenajare vestiare: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, compartimentare 

cu gips-carton rezistent la foc;  

-  amenajare grupuri sanitare: compartimentarea cu pereți din gips-carton (unde este cazul), 

refacerea pardoselilor cu gresie fără rosturi, refacerea finisajelor la pereţi cu faianţă fără rosturi 

până la înălțimea de 2,10 m, glet şi zugraveli lavabile la pereţi şi tavane; 

-  amenajare coridoare şi izolarea compartimentelor de foc: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet 

şi zugrăveli lavabile, pardoseli din linoleum antibacterian și montare uşi rezistente la foc; 

-  reabilitarea instalaţiei electrice (înlocuirea conductorilor, a corpurilor de iluminat, a tablourilor 

electrice de distribuție etc); 

-  reabilitarea instalaţiei sanitare (înlocuirea coloanelor și a obiectelor sanitare); 

-  reabilitarea instalaţiei termice (înlocuirea corpurilor de încălzire, distribuției și a coloanelor în 

toate spațiile în care se intervine), coloanele urmând a se înlocui de la subsol până la etajul 3 

inclusiv; 

-  realizarea instalaţiei de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu; 

-  montarea aparatelor de aer condițioat în spațiile reabilitate (saloane, cabinete, săli de tratamente, 

oficiu și sala de mese); 

-  montarea de ventilatoare la bucătărie. 

  

 



 

Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor 

Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj 

Pentru funcționarea instalațiilor în condiții optime și de siguranță, în anul 2019, au fost 

finalizate și recepționate lucrările, în anul 2020, decontându-se suma de 4.543,79 lei, 

reprezentând contravaloare asistență tehnică prin diriginte de șantier și cote legale. 

 

   
 

   

Desființare clădire Dispensar T.B.C., Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. A. I. Cuza   

Lucrările au fost finalizate și recepționate în anul 2020, decontându-se suma de 

161.085,55 lei, reprezentând contravaloare lucrări, cote legale și asistența tehnică prin diriginte 

de șantier. 

Incubator închis  

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat echipamentul medical incubator închis – 7 

bucăți, pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, decontându-se suma de 191.590,00 lei, 

 

  
 

Incubator deschis  

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat echipamentul medical incubator deschis – 2 

bucăți, pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, decontându-se suma de 61.880,00 lei. 

 



 

   
 

 

Mamograf digital  
  

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat echipamentul medical mamograf digital – 1 

bucată, pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, decontându-se suma de  963.900,00 lei. 

 

      
 

 Electrodermatom  

În anul 2020 a fost furnizat și recepționat echipamentul medical electrodermatom – 1 

bucată, pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, decontându-se suma de 32.130,00 lei. 

 



 

Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Spitalul de Pneumoftiziologie 

,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj” – 212.100,25 lei pentru elaborarea 

documentației tehnico-economice, asistență tehnică din partea proiectantului, asistență  

tehnică prin diriginte de șantier și execuție lucrări 

 

În cursul anului 2020, s-a elaborat documentația tehnico-economică faza – S.F. și s-a 

încheiat contractul de lucrări ce are ca obiect servicii de proiectare, asistență tehnică din partea 

proiectantului și execuție lucrări, decontându-se suma de 8.568,00 lei, ce reprezintă 

contravaloare documentație tehnico-economică. 

Lucrările constau în: 

- montare centrală incendiu, acumulatori și senzori de fum; 

- montare sirene alarmare și surse alimentare; 

- montare canal cablu și cablu incendiu etc. 

 

Sistem de monitorizare video, antiefracție și control acces la Spitalul de Pneumoftiziologie 

,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj   

În cursul anului 2020, au fost contractate serviciile pentru realizarea obiectivului de 

investiție  „Sistem de monitorizare video, antiefracție și control acces la Spitalul de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj.  

        Realizarea sistemului de monitorizare video, antiefracție și control acces este necesar 

pentru conformarea standardelor, indicatorilor și cerințelor impuse de A.N.M.C.S., în vederea 

reacreditării unității sanitare în etapa următoare de evaluare. 

Lucrările constau în:  

-  montare camere video; 

-  montare înregistrator video digital (DVR); 

-  montare surse alimentare a sistemului de supraveghere; 

-  montare centrală alarmare efracție; 

-  montare detectoare; 

-  montare dispozitive alarmare locală; 

-  montare sistem alimentare; 

-  montare cititori de cartele. 

În cursul anului 2020, s-a elaborat documentația tehnico-economică faza – S.F. și s-a 

încheiat contractul de lucrări ce are ca obiect servicii de proiectare, asistență tehnică din partea 

proiectantului și execuție lucrări, decontându-se suma de 6.426,00 lei, ce reprezintă 

contravaloare documentație tehnico-economică. 

 

Grup electrogen 200 KVA – Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna 

Runcu, judeţul Gorj –  

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat produsul - grup electrogen 200 KVA – 2 

bucăți, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” și Spitalul Județean de 

Urgență Târgu-Jiu, decontându-se suma de 177.310,00 lei (88.655,00 lei/bucată). 

 

Targă transport pacienți cu balustradă și acționare hidraulică - 2 buc.  

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat produsul  targă transport pacienți cu 

balustradă și acționare hidraulică - 2 bucăți, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor 

Vladimirescu”, decontându-se suma de 11.900,00 lei. 

 



 

Scaun electric pentru fibrobronhoscopie - 1 buc.  

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat produsul  Scaun electric pentru fibrobronhoscopie - 

1 bucată, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, decontându-se suma de 

9.817,50 lei. 

Troliu inox pentru transport medicamente cu 3 polițe - 6 buc. 

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat produsul  troliu inox pentru transport medicamente 

cu 3 polițe - 6 bucăți, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, decontându-

se suma de 26.061,00 lei. 

Scaun electric recoltare sânge - 6 buc. 

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat produsul  scaun electric recoltare sânge - 6 bucăți, 

pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, decontându-se suma de 20.563,20 

lei. 

 

 

Cărucior inox pentru transport alimente cu 3 polițe - 7 buc. 

  În anul 2020, a fost furnizat și recepționat produsul  Cărucior inox pentru transport 

alimente cu 3 polițe - 7 bucăți, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, 

decontându-se suma de 10.258,48 lei. 

 

 



 

Cărucior uscare farfurii și pahare cu 4 polițe - 6 buc.  

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat produsul  Cărucior uscare farfurii și pahare cu 4 polițe 

- 6 bucăți, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, decontându-se suma de 

13.848,89 lei. 

Troliu urgențe - 1 buc. 

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat produsul  troliu urgențe - 1 bucată, pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, decontându-se suma de 4.217,00 lei. 

 

Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie - 

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18  

În cursul anului 2020, au fost contractate, finalizate și recepționate serviciile de 

proiectare pentru elaborarea expertizei tehnice și a documentației tehnico-economică – faza 

D.A.L.I., fiind inițiată și procedura de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de 

proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, decontându-se suma 

de 18.150,00, ce reprezintă contravalaloare documentație tehnico-economică, taxe avize și 

acorduri. 

Principalele lucrări care se vor executa pentru realizarea obiectivului mai sus menționat, 

respectiv la secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie sunt: 

-  refacerea finisajelor în vederea realizării zugrăvelilor cu vopsea lavabilă antibacteriană; 

-  înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie de PVC acolo unde se impune, revizuirea 

tâmplăriei din PVC existente, cu montarea de plase împotriva insectelor; 

-  montarea de linoleum antistatic și antibacterian în toate încăperile;  

-  montare tapet PVC antibacterian în toate încăperile; 

-  înlocuirea instalațiilor electrice cât și înlocuirea corpurilor de iluminat; 

-  montare mână curentă și bandouri în holuri, saloane, grupuri sanitare; 

-  înlocuire corpuri de încălzire; 

-  înlocuire instalații sanitare și obiecte sanitare; 

-  înlocuirea tabloului electric general de palier; 

- asigurarea ventilației artificiale (aer condiționat) și legarea acestora în tabloul electric 

separat; 

-  reabilitarea integrală a grupurilor sanitare existente și amenajare de grupuri sanitare noi, 

după caz. 

 

Consolidare-restaurare Casa memorială „Ion Popescu Voitești”  

În cursul anului 2020, s-a elaborat documentația tehnico-economică – faza D.A.L.I, 

aceasta fiind finalizată și recepționată, decontându-se suma de 52.465,00 lei, ce reprezintă 

contravaloare documentație și taxe. 

Principalele lucrări constau în intervenții cu caracter general la corp C1 (casa) și corp C2 

(anexa), respectiv: 

- reparații soclu din zidărie de piatră al corpului C1 prin înlocuirea blocurilor de piatră, acolo 

unde acestea sunt fracturate, injectări și rosturi cu mortar de ciment, în cazul fisurilor; 

- decopertare tencuieli și adâncire rosturi zidărie pe cca. 1,5 – 2 cm, interior și exterior; 

- reparații fisuri și crăpături mai mari de 5 mm, străpunse pe toată grosimea peretelui, prin 

desfacerea blocurilor pe traseul dislocării și rezidire cu țeserea corespunzătoare a 

cărămizilor, respectiv prin injectare cu lapte de ciment și adaos de aracet în cazul fisurilor 

mai mici; 

- reparații fisuri fundații prin desfacere în adâncime și injectarea de rășini epoxidice; 



 

- execuție dren nou în locul drenului original – care subtraversează corpul C1; 

- desfacere pardoseală în toate încăperile situate la parter și execuție strat de rupere a 

capilarității și o placă slab armată din beton; 

- asanare beci corpul C2, iar la nivelul pardoselii execuție strat de rupere a capilarității și o 

placă slab armată din beton; 

- înlocuire grinzi și elemente din lemn ale șarpantelor deteriorate de carii, fungi ori umiditate 

excesivă; 

 

Corpul C1 

- la nivelul parterului - desfacere și refacere tencuieli interioare, desfacere și refacere 

pardoseli cu piatră naturală, mozaic și gresie, realizare de finisaje interioare la pereți din 

faianță, zugrăveli simple în culoare albă, pe bază de apă, montarea tâmplăriei din lemn 

stratificat cu păstrarea dimensiunilor, formei și decorațiunilor, desființare sobe din teracotă, 

reamenajare grupuri sanitare, amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, 

mobilare băi cu obiecte sanitare, amenajare centrală termică cu pompă de căldură apă-apă. 

- la nivelul etajului – muzeu - refacere tencuieli, zugrăveli, pardoseli și înlocuire tâmplărie, 

reparații finisaje, înlocuire elemente lipsă sau degradate la scara de acces la etaj, refacere 

învelitoare din țiglă solzi și montare jgheaburi și burlane, refacere baie existentă cu 

păstrarea obiectelor sanitare originale; 

- instalații electrice - iluminat interior și exterior, prize, tablouri electrice de distribuție, 

instalația de paratrăsnet și priza de pământ, instalații termice, instalații sanitare – apă rece, 

apă caldă și canalizare. 

Corpul C2 

- la nivelul subsolului: desfacere și refacere tencuielile interioare, refacere pardoselile din 

beton sclivisit, refacere tâmplărie în conformitate cu cea originală din stejar stratificat; 

- la nivelul parterului: desfacere și refacere tencuielile interioare, refacere tâmplărie cu 

aceleași dimensiuni din stejar stratificat, execuție pardoselile din ciment sclivisit; restaurare 

elemente din lemn ale pălimarului, stâlpilor și scară de acces în pridvor, amenajare spațiu 

multifuncțional 1 în locul garajului, având acces și la un mic spațiu de depozitare, 

amenajare spațiu multifuncțional 2, în încăperea de deasupra beciului, cu acces la pridvor, 

ce va avea pardoselile din dulapi de stejar; 

- la nivelul etajului și al turnului: desfacere și refacere tencuielile interioare, refacere 

pardoseli din cărămidă, refacere tâmplărie în conformitate cu cea originală din stejar 

stratificat; 

- la exterior: desfacere și refacere tencuielile exterioare, revizuire șarpantă, refacere 

învelitoare din țiglă solzi, montare jgheaburi și burlane din tablă, refacere copertină scară 

de acces în subsol, restaurare trepte de acces în subsol; 

- instalații electrice - iluminat interior și exterior, prize, tablouri electrice de distribuție,  

instalații termice; 

- pereții beciului se repară prin injectarea fisurilor și plombarea cu beton a zonelor alterate. 

Pentru eliminarea umidității din pereții subsolului, se va aplica un tratament de 

impermeabilizare cu materiale cimentoase  de cristalizare ce dispersează în masa betonului; 

- fisurile existente în planșeul din beton de peste subsol se injectează cu rășini epoxidice; 

- consolidarea zidurilor parterului se realizează la fel ca la corpul C1 – fâșii din pânză de 

fibre de carbon dispuse orizontal și vertical. Planșeul de lemn se consolidează prin 

montarea de grinzi secundare (antretoaze) și ancorarea pe contur în zidurile de cărămidă;  

- la partea superioară a aticelor se va executa o centură perimetrală din beton armat; 

- se execută subfundarea fundațiilor în zona cu funcțiune de garaj/atelier, respectiv în zona 

P+2E+pod – turn. 



 

În cadrul obiectivului de investiție se va realiza amenajarea peisagistică a curții prin 

păstrarea unor plantații și realizarea altora, realizarea unor spații de recreere și a unui loc de 

joacă pentru copii, precum și instalația electrică de iluminat exterior cu ajutorul a 6 stâlpi de 

iluminat metalici. 

Pe laturile nord, est și vest se propune desfacerea actualei împrejmuiri din plăci de beton 

și înlocuirea cu panouri din plasă galvanizată, montată pe stâlpi metalici ancorați în teren în 

fundații de beton. 

Pe latura de sud, aferent drumului comunal, se propune realizarea unei împrejmuiri în 

conformitate cu cea originală. 

Porțile de acces din lemn vor fi restaurate, cu înlocuirea elementelor lipsă, iar la nivelul 

solului se vor realiza fundații din beton armat și ancoraje metalice pentru legătura cu stâlpii 

porții. 

Spirometru - 1 buc. 

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat echipamentul medical spirometru – 1 bucată, 

pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, decontându-se suma de 9.877,00 

lei. 

Ecograf color 3D  

În anul 2020, a fost furnizat și recepționat echipamentul medical ecograf color 3D – 1 

bucată, pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, decontându-se suma de 392.938,00 lei, 

 

 

Documentații tehnice pentru obținerea autorizației de deținere și a autorizației de transfer 

pentru mamograf digital și achitarea taxelor aferente   



 

Pentru realizarea transferului către Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, în vederea 

exploatării echipamentului mamograf digital, Consiliul Județean Gorj, în calitate de proprietar, 

a achiziționat în anul 2020, documentațiile tehnice în vederea eliberării autorizației de deținere 

și a autorizației de transfer, decontându-se suma de 4.112,00 lei. 

 

 

SERVICIUL PENTRU TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN ŞI ACTIVITĂȚI SUPORT 

 

1. Compartimentul pentru transport public județean 

A. Licenţiere  
Serviciul pentru transport public judeţean de persoane prin curse regulate se realizează, 

conform Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel 

județean, 2013-2021, cu mijloace de transport persoane licențiate, care fac legătura între 

unitățile administrativ teritoriale ale județului Gorj, însumând un  număr de 105 trasee judeţene, 

care asigură cerinţele de deplasare ale cetăţenilor.  

      S-au eliberat, prin Hotărârile Consiliului Județean Gorj nr. 20/20.02.2020 și 

143/15.10.2020, două licenţe de traseu pentru serviciu de transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate, pentru traseele nr. 075 ”Târgu Jiu – Cîlnic – Rovinari” și nr. 072 

”Târgu Jiu – Turcinești – Horezu”. 

 S-au încheiat Contracte de delegare a gestiunii serviciului public rutier de 

transport persoane prin curse regulate cu toți operatorii de transport care efectuează serviciul 

de transport public de persoane prin curse regulate în județul Gorj. 

B. Control  
În luna decembrie 2020, s-a soluționat o sesizare a d-lui Ciortan Emil, domiciliat în com. 

Berlești, jud. Gorj, prin care a fost sesizată nerespectarea graficului de circulaţie al caietului de 

sarcini, de către operatorul de transport de pe traseul 051 ”Târgu Jiu – Târgu Cărbunești – 

Lihulești”. 

În luna decembrie 2020, s-a soluționat o sesizare a grupului de părinți a elevilor ce fac 

naveta pentru efectuarea cursurilor la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși Peștișani, prin 

care a fost sesizată nerespectarea legislației cu privire la transportul gratuit al elevilor, de către 

operatorii de transport de pe traseele nr. 011 ”Motru – Padeș – Cloșani”, nr. 021 ”Târgu Jiu – 

Arcani – Tismana”,  nr. 022 ”Târgu Jiu – Godinești – Pocruia” și nr. 023 ”Târgu Jiu – Topești 

– Tismana”. 

În luna octombrie 2020, s-a soluționat o sesizare a d-nei Fărcășel Alexia, domiciliată în 

com. Bălănești, jud. Gorj, prin care a fost sesizată nerespectarea legislației cu privire la 

transportul gratuit al elevilor, de către operatorul de transport de pe traseul nr. 074 ”Târgu Jiu 

– Glodeni – Ohaba”. 

În luna aprilie 2020, s-a soluționat o sesizare a d-nului Mangu Robert, domiciliat în com. 

Schela, jud. Gorj, prin care a fost sesizată nerespectarea graficului de circulaţie al caietului de 

sarcini, de către operatorul de transport de pe traseul 071 ”Târgu Jiu – Turcinești – Schela”. 

C. Corespondență  
S-a răspuns la diferite solicitările ale Poliției Române, ale unităților administrativ 

teritoriale din județul Gorj și ale cetățenilor, care au solicitat informații cu privire la graficele 

de circulație din caietele de sarcini ale traseelor din cadrul Programului de transport rutier contra 

cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, 2013-2021. 

În perioada septembrie 2020-noiembrie 2020, conform legislației cu privire la 

transportul gratuit al elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de dpmiciliu, s-a purtat 

corespondență cu instituțiile școlare de pe raza județului Gorj și cu operatorii de transport care 

efectuează serviciul de transport public de persoane prin curse regulate pe raza județului Gorj, 

pentru decontarea de către operatori de transport a cheltuielilor efectuate cu transportul elevilor 

care au beneficiat de aceste drepturi. 

D. Colaborare 



 

Serviciul de transport public județean al Consiliului Județean Gorj a colaborat cu 

Autoritățile județene de transport ale consiliilor județene, cu reprezentanții Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Transportului, A.N.R.S.C., 

U.N.C.J.R. și F.O.R.T., prin răspunsurile la adresele venite din partea acestora. 

 

2. Compartiment activități suport 

 S-a asigurat buna desfășurare a activității parcului auto propriu al Consiliului 

Județean Gorj, precum și buna funcționare a autovehiculelor din parcul auto al Centrului Militar 

Județean Gorj și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, prin lucrările de revizii 

tehnice, reparații curente, inspecții tehnice periodice (I.T.P.), încheierea de asigurări obligatorii 

RCA și asigurări opționale CASCO și achiziționarea rovignetelor. 

 S-au asigurat condițiile de desfășurare a activităților zilnice ale  aparatului 

propriu al Consiliului Județean Gorj prin serviciile de întreținere și curățenie ale spațiilor în 

care își desfășoară activitatea. 

S-a asigurat buna desfășurare a activității de registratură, arhivare și protocol. 

 

II. DIRECŢIEA URBANISM ŞI  AMENAJAREA TERITORIULUI, EVIDENȚA 

PATRIMONIULUI ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

2.1 COMPARTIMENTUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI  

S-au verificat, analizat documentații de urbanism și amenajarea teritoriului, iar în acest 

sens s-a eliberat Avizul Arhitectului Şef  pentru 15 documentații de urbanism dintre care 1 (un) 

plan urbanistic general-Comuna Turcinești, respectiv planuri urbanistice zonale pentru diverse 

obiective de investiții în județul Gorj, în vederea realizării construcțiilor de  balastiere, iazuri 

piscicole, prestări servicii, spații destinate agroturismului, etc.  

La propunerea compartimentului de urbanism s-a actualizat și aprobat prin                                

HCJ nr. 113/2020, componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Gorj. Comisia a fost convocată 

pentru avizarea documentațiilor de urbanism, documentații care au fost puse la dispoziția 

comisiei în format electronic, iar lista cu documentațiile avizate a fost comunicată instituțiilor 

interesate și solicitante, respectiv Consiliului Superior - Biroul Teritorial al Regiunii de 

Dezvoltare Vest, Reprezentanța R.U.R – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest ,,OLTENIA”. De 

asemenea lista cu documentațiile avizate a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea 

Urbanism și amenajarea teritoriului, precum și la avizierul instituției situat la etajul 2, vis-a -vis 

de birou 242. 

S-au analizat şi avizat circa peste 1000 de documentaţii la şedinţele lunare ale Comisiei 

regionale pentru cultură şi culte, care au avut loc în municipiile de reşedinţă ale judeţelor din 

regiunea Oltenia. 

S-a analizat și aprobat prin hotărâre de consiliu, Planul de Analiză şi Acoperire a 

Riscurilor pentru anul 2020, elaborat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, împreună 

cu care s-au efectuat deplasări la evenimentele produse în  localităţile judeţului, în vederea 

constatării și evaluării efectelor alunecărilor de teren și inundaţiilor. 

Am participat la următoarele cursuri: 

- cursul de instruire privind modul de utilizare și administrare a Sistemului Informatic 

GIS; 

- cursul de perfecționare privind rolul specialistului în urbanism; 

- cursul de „Instruire specializată în administrarea Managementului Documentelor și 

Arhivă Digitală”. 

S-a procedat la verificarea unor documentații topografice care vor sta la baza emiterii 

certificatelor de proprietate în baza HG 834/1991; 

A fost încheiat  contractul de prestări servicii pentru ” Programul privind elaborarea 

hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren” cu Asocierea SC FAD SMART 

TECHNOLOGY SRL și SC PROSPECT TEHNICAL STUDIES SRL, prin lider de asociere 



 

SC FAD SMART TECHNOLOGY SRL. Autoritatea contractantă Consiliul Județean Gorj, 

Finanțare: surse proprii și bugetul de stat, pentru cele 5 UAT-uri, respectiv "Întocmirea hărților 

şi planurilor de risc natural detaliate la alunecări de teren pentru un număr de 5 unități 

administrativ - teritoriale ale județului Gorj( comunele Bengești-Ciocadia, Baia de Fier, 

Mușetești, Stejari, Turcinești)”; 

- A fost încheiat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurile Europene, Direcția Generală Dezvoltare Regională și 

Infrastructură, Direcția politici și strategii-Serviciul politici și strategii de dezvoltare durabilă,  

Autoritatea contractantă Consiliul Județean Gorj, Finanțare: surse proprii și bugetul de stat din 

cadrul ” Programului privind elaborarea hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări 

de teren” . 

- S-a urmărit modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale din cadrul proiectului 

"Întocmirea hărţilor şi planurilor de risc natural detaliate la alunecări de teren pentru un număr 

de 5 unităţi administrativ - teritoriale ale judetului Gorj  ( comunele Bengești-Ciocadia, Baia de 

Fier, Mușetești, Stejari, Turcinești)”; 

- S-au arhivat, îndosariat, numerotat și depus la arhiva instituției documentele aferente 

anului 2020, reprezentând documentații de urbanism de tip PUG, PUZ, documentații 

topografice care au stat la baza emiterii certificatelor de proprietate în baza HG 834/1991, 

corespondența cu organismele centrale și locale privind activitatea de urbanism și amenajarea 

teritoriului; 

- S-a răspuns solicitărilor adresate de către persoane fizice/juridice în baza Legii 544/2001 

privind liberul acces la informațiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Pe tot parcursul anului am acordat asistență de specialitate compartimentelor de 

urbanism din cadrul primăriilor localităţilor și am transmis noutăţile legislative  specifice 

domeniului de activitate. 

 

2.2 COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI, DISCIPLINĂ ȘI CONTROL 

În anul 2020, conform competențelor stabilite prin Legea nr. 50/1991, republicată, 

Compartimentul autorizări, disciplină şi control a analizat, întocmit, înaintat spre semnare și 

eliberat: 

- un număr 25 de autorizații de construire/desființare pentru care s-au încasat 11.165,30 

lei și 125 lei pentru formulare; 

- un număr de 101 certificate de urbanism pentru care s-au încasat 8.600,71 lei și 303 

lei pentru formulare; 

Eliberarea acestor acte normative s-a făcut în urma verificării și analizării 

documentațiilor întocmite și prezentate conform legii, precum și a existenței actelor care să dea 

drept de execuție a lucrărilor și a documentelor de plată a taxelor prevăzute de lege. 

Conform Legii nr. 50/1991 Rep., art. 27, alin. 2, arhitectul-şef al judeţului şi personalul 

împuternicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea 

disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ 

al judeţului, precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de 

procesul de autorizare a construcţiilor. 

În baza acestor prerogative pentru a asigura respectarea disciplinei în urbanism și 

amenajarea teritoriului precum, respectarea legislaţiei privind respectarea disciplinei în 

activitatea de autorizarea lucrărilor de construire/desființare și eliberării documentelor în 

termenele prevăzute de lege, cât și pentru respectarea normelor sanitare privind distanțarea 

socială nu s-a mai efectuat deplasarea pe teren, colaborarea cu UAT-urile realizându-se prin 

comunicare permanentă, telefonic și prin e-mail, cu privire la unele probleme ivite în 

desfășurarea activității lor, pe probleme de urbanism. 

S-au comunicat responsabililor cu atribuții în domeniul urbanismului din teritoriu, 

modificările în legislația specifică, cât și acte normative complementare. 

Prin aceste discuții și prin acest dialog permanent s-a evitat materializarea riscului 

respectiv cu urmări nefavorabile în atingerea obiectivelor. 



 

Conform Legii nr. 50/1991 rep. art. 45, alin. 31 şi art. 11, lit. c, alin. 2 din Ordinul 

MDRL nr. 839/2009 structura de specialitate din cadrul Direcţiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului a emis Certificate de urbanism şi Autorizaţii de construire/desfiinţare pe bază de 

Parteneriat tehnic pentru următoarele primării: Scoarța (intravilan și extravilan), Schela 

(intravilan și extravilan), Glogova (intravilan și extravilan), Turcinești (extravilan), Slivilești 

(extravilan). 

S-au soluţionat un număr de 22 sesizări și scrisori referitoare la abateri de la regulile de 

construire. 

S-au întocmit și transmis situații lunare, către:  

- Inspectoratul de Stat în Construcții - situațiile privind emiterea certificatelor de 

urbanism și a autorizațiilor de construire; 

- Direcția Județeană de Statistică - situaţia privind construcţiile cu destinaţia de locuinţe 

– autorizate atât pentru Consiliul Judeţean Gorj, cât şi pentru localităţile cu care acesta are 

încheiate Parteneriate tehnice de colaborare. 

- Compartimentul buget, situații financiare și sinteză - situațiile financiare și sinteza 

acestora privind taxa de timbru de arhitectură și a sumelor care trebuie transmise primăriilor pe 

teritoriul cărora s-au emis autorizaţii de construire și certificate de urbanism conform 

competenţelor sau parteneriatelor încheiate. 

Conform prevederilor art. 46, alin. 2 din Legea nr. 422/2001 republicată, privind 

protejarea monumentelor istorice, periodic s-au transmis autorizațiile de construire către 

Direcția Județeană pentru Cultură Gorj. 

Conform Ordinului MDRL nr. 839/2009,  art. 12, pct. 1, lit. i, respectiv pct. 2, lit. f, 

copiile după toate Certificatele de urbanism și Autorizațiile de construire/desființare emise de 

către Preşedintele Consiliului Judeţean au fost transmise periodic către primarii Unităţilor 

Administrativ Teritoriale respective. 

S-a acordat asistență de specialitate responsabililor cu urbanismul din unităţile 

teritoriale ale judeţului privind respectarea disciplinei în urbanism la eliberarea Autorizațiilor 

de construire/desființare și a Certificatelor de urbanism. 

Conform Legii nr. 50/1991 republicata, art.7, alin. 21, s-a asigurat lunar caracterul 

public al certificate de urbanism, al autorizațiilor de construire/desființare și al anexelor 

acestora și a fost asigurată punerea la dispoziția publicului, spre informare, pe pagina de internet 

a actelor mai sus menționate și la panoul de afișaj al Direcției de urbanism și amenajarea 

teritoriului, de la etajul 2. 

 

2.3 COMPARTIMENT EVIDENȚA PATRIMONIULUI 

În cursul anului 2020, activitatea de evidenţă şi administrare a patrimoniului public şi 

privat al judeţului s-a desfășurat în concordanţă cu prevederile legii şi atribuţiile stabilite prin 

Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Gorj, precum și în conformitate cu fişele posturilor angajaților din aparatul propriu. 

Astfel, s-au urmărit mişcările intervenite în cadrul inventarelor domeniului public şi 

domeniului privat al Județului Gorj, s-au corectat datele de identificare (suprafeţe) pentru 

actualizarea/rectificarea/completarea cărților funciare ale unor imobile (clădiri și terenuri) din 

domeniului public al Județului Gorj, în conformitate cu prevederile hotărârilor aprobate de 

Consiliu Judeţean. 

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, corelate cu prevederile art. 7, alin. (1) din Legea 

contabilităţii nr. 82/1991, republicată, toate bunurile (elemente de activ şi de pasiv) aparţinând 

unităţilor administrativ teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. 

Cu ocazia efectuării inventarierii elementelor de activ și pasiv ale Consiliului Județean 

Gorj la finele anului 2019, comisiile de inventariere, au propus pe liste de inventariere întocmite 

separat de celelalte elemente de activ, casarea de mijloace fixe, precum și declasarea unor 

bunuri materiale, altele decât mijloace fixe, fapt pentru care în baza Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Gorj nr. 752/14.07.2020 s-a procedat la constituirea comisiei de analiză a 



 

stării fizice, gradului de uzură fizică și morală la fiecare bun propus pentru casare de către 

comisiile de inventariere, din domeniul public și/sau privat al județului Gorj, precum și a 

comisiei care va realiza casarea efectivă a bunurilor propuse pentru casare, din domeniul public 

și/sau privat al județului Gorj. 

Prin Dispoziţia nr. 1082/09.11.2020, emisă de Ordonatorul Principal de Credite, 

Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, s-au constituit comisiile de inventariere a bunurilor care 

fac parte din patrimoniul Consiliului Judeţean, având ca scop principal stabilirea situaţiei reale 

a tuturor elementelor de activ şi de pasiv, precum și a bunurilor și valorilor deținute cu orice 

titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare 

anuale. 

Din procesele verbale întocmite de către comisiile de inventariere, a rezultat faptul că 

inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv s-a efectuat cu respectarea Ordinului 

Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 

verificându-se totodată şi modul de păstrare, depozitare și conservare a bunurilor. 

Cu ocazia realizării procedurii de inventariere în anul 2020 a patrimoniului al județului 

Gorj, s-au constatat următoarele modificări intervenite în inventarul domeniului public și privat 

al județului Gorj: 

A. În domeniul  public al judeţului Gorj: 

Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu - Jiu:  

- Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 68/29.05.2020 s-au stabilit măsuri cu 

privire la transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al 

statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea "Constantin 

Brâncuși” din Târgu – Jiu. 

Domeniul public a fost diminuat cu valoarea bunului imobil – clădire și teren, în valoare 

totală de 2.408.198,35 lei; 

Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Gorj:  

- Conform Notei contabile transmisă prin adresa nr. 856/18.12.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 18233/18.12.2019, de către Serviciul Public Județean 

Salvamont Salvaspeo Gorj, s-a dispus majorarea valorii la construcția - Clădirea centrală cu 

suma de 24.990 lei, reprezentând valoarea lucrării ce face obiectul proiectului nr. 36/2019 – 

„Proiectare - modificarea acoperiș Baza de Intervenție Salvamont Rânca”;  

- Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 96/31.07.2020 s-au stabilit măsuri cu 

privire la repartizarea către unitățile administrativ – teritoriale partenere a bunurilor mobile și 

imobile rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare 

montană a județului Gorj”.  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj: 

- Conform Notei contabile transmisă prin adresa nr. 856/18.12.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 18233/18.12.2019, de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj, s-a dispus majorarea valorii la următoarele construcții: 

 a. La Complexul de Îngrijire și Asistență Dobrița se mărește împrejmuirea cu suma de 

217.191,57 lei, reprezentând valoarea lucrării „Împrejmuire plasă bordurată și lemn în lungime 

totală de 447 m”; 

 b. La Complexul de Îngrijire și Asistență Suseni s-a dispus înregistrarea în contabilitate 

„Forare puț” în valoare totală de 200.741,73 lei; 

 c. La Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Novaci s-a dispus 

mărirea valorii la Casă de locuit P+M cu suma de 25.298,00 lei, reprezentând valoarea lucrării 

– „Instalare sistem de încălzire”. 

Consiliul Județean Gorj: 

- În baza Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 32/28.02.2020 și a Hotărârii 

Consiliului Local Scoarța nr. 34/05.07.2020 privind trecerea unui imobil – teren din domeniul 

public al U.A.T. Scoarța în domeniul public al U.A.T. – Județul Gorj, s-a dispus înregistrarea 



 

în contabilitate a terenului intravilan în suprafață de 1209 mp, valoarea de inventar a terenului 

fiind de 13.504,80 lei.  

Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu Runcu: 
- Conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18066/16.12.2019 

s-a dispus majorarea valorii la construcția C4, situată în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie 

”Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj, realizate de U.A.T. Județul Gorj, valoarea 

de 311.224,19 lei reprezentând valoarea lucrărilor – „Reparații curente la terase circulabile și 

necirculabile la Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul 

Gorj”;  

- Conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18041/16.12.2019 

s-a dispus majorarea valorii la construcția  C3 – Centrală termică, situată în incinta Spitalului 

de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj, realizate de U.A.T. 

Județul Gorj, valoarea de 373.522,34 lei reprezentând valoarea lucrărilor – „Coșuri de fum și 

stație dedurizare Centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, 

comuna Runcu, județul Gorj”. 

B. În domeniul  privat al judeţului Gorj: 

Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu: 

 Conform Procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1898/11.02.2020 

privind execuția lucrărilor de construcții aferente obiectivului „Desființare clădire – Dispensar 

T.B.C., Spitalul Județean de Urgență Târgu – Jiu, str. A.I. Cuza” și a Certificatului de atestare 

a desființării construcției nr. 16693/23.04.2020, domeniul privat a fost diminuat cu valoarea 

construcției C18 - Dispensar T.B.C, în valoare totală de 1.151.886,63 lei. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj: 

- Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 97/31.07.2020 se revocă Hotărârea 

Consiliului Județean Gorj nr. 142/29.10.2018 privind schimbarea regimului juridic al unor 

imobile aflate în domeniul public al județului Gorj, precum și pentru stabilirea unor măsuri în 

vederea valorificării prin vânzare a acestora, precum și Hotărârea Consiliului Județean Gorj 

nr. 106/30.08.2019 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate 

în domeniul privat al județului Gorj. Date de identificare: apartament cu 3 camere situat în 

Târgu Jiu, str. Minerilor, bl 13, respectiv apartament cu 3 camere situat în Târgu Jiu, str. 

Minerilor, bl 9.  

 În baza Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 44/10.03.2020 cu privire la repartizarea 

unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul 

local al Județului Gorj pe anul 2020, au fost achiziționate 5 containere modulare dotate cu grup 

sanitar complet utilat, instalație de aer condiționat și convector pentru pacienții cu suspiciuni 

sau confirmați ca fiind infestați cu coronavirus COVID – 19, s-a dispus înregistrarea în 

contabilitate a cele 5 containere, valoare totală  a acestora fiind de 109.480,00 lei. 

 Astfel, în urma tuturor modificărilor intervenite asupra imobilelor din domeniul public 

şi privat al judeţului Gorj, au rezultat următoarele valori: 

Valoarea de inventar a domeniului public  = 216.007.865,97 lei 

din care:                         valoarea terenurilor    =    33.670.509,12 lei, 

                                       valoarea clădirilor     =  181.157.262,96  lei, 

                             valoare plantație conifere =  27.126,06 lei, 

                             valoare investiții  =      1.152.967,83 lei. 

Valoarea de inventar a domeniului privat =  2.570.213,30 lei  

 din care:                       valoarea terenurilor  =        482.064,56 lei, 

  valoarea  clădirilor    =     2.088.148,74 lei.  

SITUAŢIA DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEŢULUI GORJ IN ANUL 2020 

Nr.

crt 

Denumire 

instituţie din 

subordinea 

Consiliului 

Judeţean Gorj 

Total, din 

care: 

Clădiri Terenuri Plantaţie 

Conifere 

Investiţii 



 

1 TEREN LA FOST 

SEDIU - 

D.G.A.S.P.C. 

Gorj - Dumbrava, 

nr. 34 

1.427.574,43 
 

1.427.574,4

3 

  

2 COMPLEXUL 

DE SERVICII 

COMUNITARE 

PT.COPILUL CU 

NEVOI 

SPECIALE 

7.005.678,67 6.831.479,82 174.198,85 
  

3 COMPLEXUL 

DE SERVICII  

ALTERNATIVE 

LA PROTECŢIA 

REZIDENŢIALĂ 

Tg.Jiu 

2.249.445,72 1.987.868,53 261.577,19 
  

4 CENTRU DE 

SERVICII 

COMUNITARE 

PT.COPILUL ÎN 

DIFICULTATE 

NOVACI 

550.698,63 346.699,49 178.701,14 
 

25.298,00 

5 COMPLEXUL 

DE SERVICII 

COMUNITARE 

PT.COPILUL ÎN 

DIFICULTATE 

TG.JIU 

3.858.967,03 3.858.967,03 
   

6 COMPLEXUL 

DE 

RECUPERARE 

ŞI 

REABILITARE 

NEURO-

PSIHIATRICĂ 

TG.JIU (FOST 

BĂLTENI) 

4.172.561,31 4.172.561,31 
   

7 CENTRUL DE 

ÎNGRIJIRE ŞI 

ASISTENŢĂ 

DOBRIŢA 

(C.I.A.Dobriţa) 

5.014.075,26 3.773.751,88 1.023.131,8

1 

 
217.191,57 

8 CENTRUL DE 

ÎNGRIJIRE ŞI 

ASISTENŢĂ 

SUSENI ( C.I.A. 

SUSENI) 

8.210.469,04 6.456.678,69 1.553.048,6

2 

 
200.741,73 

9 CENTRU DE 

SERVICII 

COMUNITARE 

(COMPLEXUL 

DE SERVICII 

5.622.470,50 5.097.692,31 524.778,19 
  



 

COMUNITARE 

PT. COPILUL 

CU HANDICAP 

TG.JIU (str. 

Debarcader) 

10 CENTRUL DE 

RECUPERARE 

SI 

REABILITARE 

TG - 

CARBUNESTI și 

UNITATEA 

PROTEJATĂ SF. 

CONSTANTIN 

ȘI CENTRUL DE 

FORMARE 

PROFESIONAL

Ă 

6.487.592,19 6.487.592,19 
   

12 COMPLEX 

SERVICII 

COMUNITARE 

PT.COPILUL ÎN 

DIFICULTATE -

TG.CĂRBUNEŞ

TI 

5.494.105,46 4.534.367,96 959.737,50 
  

13 CENTRU DE 

RECUPERARE 

PENTRU 

COPILUL CU 

HANDICAP 

TÂRGU - JIU - 

SERA 

1.837.230,01 1.674.910,84 162.319,17 
  

14 D.G.A.S.P.C. 

Gorj - SEDIU 

ACTUAL - FOST 

SEDIU OMV 

1.294.040,67 1.061.640,40 232.400,27 
  

15 Apartamente 

situate în str. 

Minerilor, bl. 9 și 

bl. 13 

328.300,00 328.300,00 
   

16 Biblioteca 

Judeţeană 

Christian Tell 

4.500.568,27 4.305.374,70 195.193,57 
  

17 Casa Cartianu 368.779,39 262.470,00 106.309,39 
  

18 Muzeul Jud. Gorj 6.484.339,02 5.282.685,62 1.201.653,4

0 

  

19 Clădire nr.3 - Str. 

Alexandru I. Cuza 
8.180.732,01 4.731.962,83 3.448.769,1

8 

  

20 Clădire nr.2 - 

Tudor 

Vladimirescu 

29.828.763,03 29.272.283,6

9 

556.479,34 
  



 

21 Clădire centrala - 

Str. Progresului 
57.901.673,77 55.060.461,9

1 

2.841.211,8

6 

  

22 Centrul Militar 

Judeţean 
1.139.090,50 652.493,95 486.596,55 

  

23 Centrul Şcolar de 

ED. Incluzivă 
2.869.109,31 1.632.620,41 1.236.488,9

0 

  

24 C.J.R.A.E 497.104,74 497.104,74 
   

25 I.S.U. 847.732,31 635.691,28 212.041,03 
  

26 Consiliul Județean 

Gorj 
566.398,12 566.398,12 

   

27 Salvamont 2.454.663,74 2.429.673,74 
  

24.990,00 

28 Casa Tineretului 4.909.411,39 4.909.411,39 
   

29 Teren Casa de 

Pensii 
290.418,32 

 
290.418,32 

  

30 Muzeul 

Arhitecturii 

Populare 

6.867.412,80 1.476.176,76 5.391.236,0

4 

  

31 Spitalul de 

Pneum. Dobriţa 
31.759.118,20 19.854.106,0

4 

11.193.139,

57 

27.126,0

6 

684.746,53 

32 Sistem Canalizare 

și stație de 

epurare - Com. 

Dobrita - 

Aparegio Gorj 

2.975.837,33 2.975.837,33 
   

33 Teren Scoarța 13.504,80 
 

13.504,80 
  

TOTAL 216.007.865,97 181.157.262,

96 

33.670.509,

12 

27.126,0

6 

1.152.967,

83 

 

SITUAȚIA DOMENIULUI PRIVAT AL JUDEȚULUI GORJ ÎN ANUL 2020 

 
 

2.4 COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI 



 

- S-a asigurat participarea la grupul de lucru constituit conform H.G. 1076/2004 la 

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 

mediu  pentru planuri și programe realizate în județul Gorj; 

- Participarea săptămânală la ședințele Comisiei de analiză tehnică organizate de către 

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și a Ordinului 

Instituției Prefectului; 

- S-a asigurat participarea la ședințele Comitetului special constituit, organizate de către 

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj; 

- Întocmirea și transmiterea punctelor de vedere cu privire la potențialul impact  asupra 

factorilor de mediu pentru  documentațiile depuse pentru realizarea proiectelor noi, în 

conformitate cu prevederile Legii  292/03.12.2018 privind evaluarea impactului  anumitor 

proiecte publice si private asupra mediului, anexa 5; 

- S-a realizat raportarea trimestrială la Agenția Naționala pentru Protecția Mediului, a 

deșeurilor colectate selectiv în conformitate cu art.13 din Legea 132/2010 privind colectarea 

selectivă în instituțiile publice; 

- S-au efectuat controale comune cu Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului 

Gorj cu privire la modul de realizare al măsurilor cuprinse în Planul de Menținere a Calității 

Aerului în județul Gorj, conform Legii nr.104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

-  S-a întocmit și aprobat prin hotărâre de consiliu județean , Raportul privind stadiul 

realizării măsurilor cuprinse în Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Gorj – Anul 

2020 , în conformitate cu dispozițiile HG nr.257/20„5 privind Metodologia de elaborare a 

planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de 

menținere a calității aerului , Secțiunea 6. 

- S-a  elaborat Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD); 

- S-a elaborat Raportul de Mediu pentru Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 

(PJGD) 

- S-a parcurs procedura SEA pentru obținerea Avizului de Mediu  

- S-a întocmit nota de fundamentare pentru achiziționarea de servicii privind activitatea 

de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman; 

- S-a întocmit referatul de necesitate pentru achiziționarea de servicii privind activitatea 

de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman; 

- S-a întocmit caietul de sarcini pentru achiziționarea de servicii privind activitatea de 

neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, 

referitoare la sistemul de colectare , transport si eliminare a acestora de pe raza județului, în 

conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.24/2016, precum și a Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.24/2016 aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.551/2018; 

- S-a realizat corespondența cu Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea 

obținerii resurselor financiare necesare Consiliului Județean pentru organizarea activității de 

neutralizare a animalelor moarte provenite de la crescătorii individuali de animale; 

- S-a realizat corespondența pe probleme de mediu cu alte instituții; 

- S-a asigurat participarea la ședințele de dezbatere publică a Rapoartelor de mediu pentru 

diferite proiecte aflate în procedura de autorizare; 

- Participarea în cadrul Consiliului Consultativ al Administrației Parcului Național 

Domogled Valea Cernei; 

- A fost asigurată asistență tehnică, sprijin și îndrumare autorităților administrației publice 

locale în ceea ce privește protecția factorilor de mediu (apă, aer, sol). 

 

B) INSTITUȚII PUBLICE DE INTERES JUDEȚEAN AFLATE SUB 

AUTORITATEA CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ 

I. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU 



 

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu este o  instituţie publică finanţată integral din 

venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, aflată în subordinea  

Consiliului Judeţean Gorj.  

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a judeţului 

Gorj, asigurând asistenţa medicală de specialitate a peste 96.641 locuitori din municipiul Târgu 

Jiu, respectiv a peste 367.262 locuitori ai judeţului, pe un teritoriu arondat de circa 120 km în 

diametru. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu îşi desfăşoară activitatea în trei locaţii situate la 1 km 

între ele: 

 - Clădirea nr. 1 ( centrală) – str. Progresului nr.18 

 - Clădirea nr. 2 – str. Tudor Vladimirescu nr. 17 

 - Clădirea nr. 3 – str. A.I. Cuza nr. 1 

În anul 2020, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a funcționat conform ultimei 

modificări a  structurii organizatorice, aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Gorj nr. 1050 din  11.12.2019, cu un număr de 1009 paturi spitalizare continuă și 69 

paturi spitalizare de zi, distribuite în 22 de secții și un compartiment, din care 67% reprezintă 

paturi pentru specialități medicale, 29% din paturi pentru specialități chirurgicale și 4% din 

paturi pentru specialități ATI, amplasate în cele trei locații ale spitalului. 

 

 
Graficul nr. 1 - Repartiția paturilor în funcție de profil 

 

Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 555 din 3 aprilie 2020, cu modificările și 

completările ulterioare, privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în 

contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu- Secția 

Boli Infecțioase este definit spital faza a II-a, iar unitatea de dializă tratare pacienți Covid -19 

și suspecți, tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu cazuri grave și critice, 

spital suport. 

          În anul 2020, numărul de pacienți tratați la nivelul unității 

noastre a fost de 22.765, dintre acești pacienți  se numără și pacienți 

din județele Mehedinți, Vâlcea, Olt, Hunedoara,  municipiul 

București și alte localități. Populația deservită este predominant 

săracă, provenită din zonă minieră.  

Proporția cazurilor în funcție de vârstă este următoarea: 19,3% sunt 

cazuri cu vârsta de 18-44 ani, 35,5% sunt cazuri cu vârsta de 45-65 

ani, 33,6% sunt cazuri cu vârsta peste 65 ani și doar 11,6% sunt 

cazuri cu vârsta între 0-17 ani.  

        Din totalul pacienților internați, 72,9% sunt internați în 

urgență, 51.1% sunt cazuri de sex feminin.  

        Reiese, astfel, că populația predominantă care se adresează 

Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu are vârsta cuprinsă între 
 

Specialități chirurgicale 

29%

Specialități medicale 

67%

ATI, 4%

Specialități chirurgicale Specialități medicale ATI



 

45 și 65 de ani (8081 pacienți), urmată de categoria de vârstă de 

peste 65 de ani (7649 pacienți) 

 

Viziunea echipei manageriale a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. 

 

Ne propunem ca spitalul nostru să se mențină pe primul loc în rândul furnizorilor de servicii 

medicale la nivelul județului, capabil de a rezolva la nivelul său problemele pacienților, de a 

îmbunătății sănătatea comunității din arealul pe care îl deservește și de a excela la capitolul 

calității serviciilor medicale prestate. 

Calitatea serviciilor noastre medicale, sub toate aspectele, trebuie să constituie și o recomandare 

pentru pacienții noștri!  

Misiunea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu este de a identifica și a soluționa nevoile 

pacienților prin furnizarea unor servicii medicale de calitate, bazate pe competență, 

transparență, echitate, eficiență și eficacitate. 

  

  POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII 

         Principiul de bază al politicii noastre în domeniul calității este orientarea către CLIENT 

(PACIENT/APARȚINĂTOR) pentru a-i identifica cât mai exact nevoile și așteptările și a le 

satisface prin furnizarea celor mai bune servicii medicale. 

         Pentru ducerea la îndeplinire a acestei politici s-a prevăzut un sistem de management al 

calității care permite menținerea sub control a factorilor tehnici, administrativi și umani care 

aduc un plus de valoare calității serviciilor medicale. 

 

     Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu și-a stabilit ca obiective 

prioritare: 

 Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a nivelului satisfacţiei pacienţilor/ aparţinătorilor/ 

clienţilor/ salariaţilor faţă de serviciile oferite şi modul de interacţionare/ colaborare; 

 Măsurarea cu regularitate a feedback-ului de la pacienţi/ aparţinători/ clienţi, pentru a 

stabili nivelul de satisfacţie a acestora; 

 Asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite, a infrastructurii şi 

a unui mediu de lucru adecvat pentru desfăşurarea corespunzătoare a tuturor proceselor; 

 Prevenirea şi diminuarea reclamaţiilor privind calitatea serviciilor furnizate, poluarea 

mediului şi respectarea cerinţelor de sănătate şi securitate ocupaţională; 

 Instruirea, evaluarea şi conştientizarea personalului privitor la cerinţele instituţei; 

 Asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor medicale oferite; 

 Respectarea cerințelor legale și a reglementărilor aplicabile domeniului de activitate; 

 Comunicarea politicii în cadrul spitalului şi conştientizarea tuturor angajaţilor privind 

importanţa acesteia; 

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii instituţiei Spitalului Județean de Urgență 

Târgu Jiu; 

 Conformitatea cu legislaţia actuală privind protecţia mediului, securitatea şi sănătatea 

în muncă şi cu alte cerinţe aplicabile la care instituţia a aderat; 

 Îmbunătăţirea continuă a performanţelor de calitate-mediu-sănătate şi securitate 

ocupaţională; 

 Îmbunătăţirea condiţiilor hoteliere; 

 Achiziţionarea de noi aparate performante, necesare îmbunătăţirii continue a actului 

medical. 

   Personalul medico-sanitar din unitatea noastră se obligă: 

 Să respecte demnitatea vieții umane. 

 Să manifeste compasiune și să acorde îngrijiri fără discriminare. 

 Să susțină perfecțiunea și profesionalismul prin educație, cercetare și evaluare. 



 

 Să promoveze calitatea, echitatea și responsabilitatea. 

      Să manifeste, în mod continuu, profesionalism în activităţile desfăşurate. 

         Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu și-a asumat răspunderea 

comunicării acestei politici întregului personal și analizării ei la intervale de timp planificate 

pentru a fi în mod continu adecvată față de misiune și viziune. 

    

      STRUCTURA FUNCȚIONALĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 

TÂRGU JIU 

 

Structura organizatorică actuală a spitalului este aprobată prin Dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Gorj nr. 1055 din 11 decembrie 2019, după ce a fost obținut avizul 

epidemiologic emis de Direcția de Sănătate Publică Gorj și avizul Ministrului Sănătății și este 

următoarea: 

 

 

 

 

 

I. Clădirea centrală - str. Progresului nr. 18 

 Secţia Medicină Internă   I  

din care: 

- Compartiment de Nefrologie 

- Compartiment de Pneumologie 

62 paturi 

 

 

 

 8 paturi 

5 paturi 

 

 Secţia Gastroenterologie 35 paturi 

 Secţia Endocrinologie 

din care: 

- Compartiment Diabet zaharat, Nutiție și Boli metabolice (adulți și 

copii) 

34 paturi 

 

16 paturi 

 

 

 Secţia Cardiologie  

din care: 

- Compartiment USTACC    

65 paturi 

 

 

 

8 paturi 

 

 Secţia Pediatrie  69 paturi 

 

 Secţia Obstetrică-Ginecologie 50 paturi 

 

 Secţia Neonatologie 

din care: 

- Compartiment Prematuri 

- Compartiment Terapie Intensivă 

25 paturi 

 

 

 

5 paturi 

7 paturi 

 

 Secţia Neurologie * 

din care: 

- Compartiment de Recuperare Medicală Neurologică 

90 paturi 

 

12 paturi 



 

 Secția ATI I  

15 paturi 

II. Clădirea 2 - str. Tudor Vladimirescu nr. 17 

 Secţia Medicină Internă II 33 paturi 

 Compartiment Geriatrie și Gerontologie 15 paturi 

 

 Secția Chirurgie Generală I 

din care: 

- Compartiment Arși 

- Compartiment Neurochirurgie 

50 paturi 

 

6 paturi 

5 paturi 

 

 Secția Chirurgie Generală II 

din care: 

- Comp. Chirurgie și Ortopedie Infantilă 

- Compartiment Chirurgie Toracică  

53 paturi 

 

9 paturi 

5 paturi 

 

 Secţia ATI II 25 paturi 

 

 Secţia Ortopedie și Traumatologie 

-Sală de kinetoterapie 

 

48 paturi 

 

 

 Secţia ORL 

din care: 

- Comp. Chirurgie Orală și Maxilo-Facială 

33 paturi 

 

8 paturi 

 

 Secţia Oftalmologie 35 paturi 

 Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie                 56 paturi 

 Secția Urologie        25 paturi 

  

III. Clădirea 3 - str. A. I. Cuza nr. 1 

 Secţia Boli Infecțioase 

din care: 

- Compartiment HIV/SIDA 

55 paturi 

 

5 paturi 

 

 Sectia Psihiatrie Acuți 60 paturi 

 Sectia Oncologie Medicală 46 paturi 

 

 Secţia Dermatovenerologie 30 paturi 

 

Sursa: Serviciul R.U.O.N.S.-Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu 

La nivelul spitalului mai funcționează: 

 Unitatea de Primiri Urgențe(UPU-SMURD) str. Tudor Vladimirescu; 

 Cabinet Medicină Dentară și de Urgență; 

 Compartiment de Radiologie și Imagistică Medicală; 

 Stația de hemodializă – 4 aparate – str. Progresului; 

 Camere de Gardă în str. Progresului și str. A. I. Cuza; 

 Spitalizare de zi     69 paturi 

 în str. Progresului nr. 18  27 paturi 

 în str. T. Vladimirescu nr.17  25 paturi 

 în str. A. I. Cuza   17 paturi. 



 

Pentru asigurarea serviciilor paraclinice și conexe, în structura spitalului mai 

funcționează: Laborator de Analize Medicale, Laborator de Radiologie și Imagistică Medicală 

(CT și RMN), Serviciul de Anatomie Patologică, Farmacie centrală din str. Progresului cu 

puncte de lucru în strada A.I. Cuza și T. Vladimirescu, Sterilizare, Laborator Explorări 

Funcționale, Compartiment Endoscopie Digestivă, Laborator de Recuperare, Medicină Fizică 

și Balneologie, Centru de Sănătate Mintală (CSM) cu staționar de zi cu 30 locuri, Cabinet 

Planificare Familială, Cabinet Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice, Cabinet  Oncologie 

Medicală, Cabinet Medicină Sportivă, Cabinet Boli Infecțioase, Cabinet Asistență Socială, 

Cabinet Medicina Muncii, Serviciul Specializat de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței 

Medicale, Serviciu de Evaluare și Statistică Medical, Dispensar TBC, Laborator B.K., 

Ambulatoriul Integrat cu 23 cabinete medicale și Aparatul Administrativ. 

În anul 2020, în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, au fost înființate 

structuri organizatorice temporare, avizate epidemiologic de către D.S.P Gorj, pentru tratarea 

pacienților testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu un număr de 125 paturi, după 

cum urmează: 

- ATI Covid - 12 paturi cu suplimentarea la 16 paturi, după efectuarea reabilitării instalației 

electrice - locația din A.I. Cuza; 

- ATI Suspecți Covid - 2 paturi – locația din T. Vladimirescu; 

- ATI Suspecți Covid - 5 paturi – locația din Progresului; 

- Secția Boli Infecțioase 63 de paturi, unde tratarea pacienților pozitiv se efectuează atât în 

clădirea Secției Boli Infecțioase, cât și în clădirea secției Dermatovenerologie, din locația aflată 

A.I. Cuza; 

- Zona tampon, tratare pacienți suspecți Covid - 9 paturi – locația din Progresului; 

- Zona tampon, tratare pacienți suspecți Covid - 13 paturi – locația din T. Vladimirescu; 

- Zonă suspecți Covid, secția Pediatrie - 8 paturi– locația din Progresului; 

- Izolatoare tratare pacienți suspecți în cadrul secțiilor Medicină Internă I, Cardiologie, 

Endocrinologie, Obstetrică-Ginecologie, Ortopedie, Urologie, Chirurgie Generală I, Chirurgie 

Generală II, Psihiatrie, Oftalmologie – total 13 paturi. 

   Totodată, în anul 2020, a fost redus temporar numărul de paturi la următoarele secții: 

- Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie de la 56 paturi la 16 paturi; 

- Secția Oncologie de la 46 paturi la 24 paturi; 

- Secția Dermatovenerologie de la 30 paturi la 8 paturi; 

- Secția Medicină Intenă II de 33 la 25 paturi 

 

ACTIVITATEA MEDICALĂ ÎN ANUL 2020 

        În cadrul spitalului s-au derulat un nr. de 10 programe de sănătate finanțate de 

Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică Gorj, astfel: 

- Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV; 

- Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei; 

- Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea 

utilizarii antibioticelor și a antibiotico-rezistentei; 

- Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin; 

- Programul național de sănătate a femeii și copilului; 

- Profilaxia malnutriției la copiii cu greutate mica la naștere; 

- Sindromul de izoimunizare RH ; 

- Prevenirea deficiențelor de auz prin screening auditiv la nou-nascuți;                                                                                           

- AP-ATI ; 

- AP - AVC- AC. 

De asemenea, prin Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, au fost derulate un nr. de 7 

programe de sănătate și anume: 

- Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice; 

- Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat; 

- Tratamentul bolnavilor cu boli rare; 



 

- Tratamentul bolnavilor cu hemofilie și talasemie; 

- Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză și gușă; 

- Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni articulare prin endoprotezare; 

- Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice  COST VOLUM. 

Activitatea medicală desfășurată în anul 2020 a înregistrat la nivelul spitalului 22.765 

cazuri externate, cu o durată medie de spitalizare (DMS) de 5,97 zile. Spitalul a realizat în anul 

2020 o rată de utilizare a paturilor de 37.12 %. 

Privită din punct de vedere al serviciilor oferite prin contractul încheiat cu CASJ Gorj, 

activitatea medicală desfășurată în anul 2020 este următoarea: 

- 21.881 cazuri raportate în spitalizarea continuă acuți, care au realizat un ICM  1,3640 și  DMS 

de 5,97  zile, comparativ cu anul 2019 – 32.393 cazuri raportate care au realizat un ICM  1,3701 

și  DMS de 5,95  zile; 

- 884  cazuri raportate în spitalizarea continuă cronici, comparativ cu anul 2019 – 1.951 cazuri 

raportate; 

- 4717  cazuri raportate în spitalizarea de zi, comparativ cu anul 2019 –11.716 cazuri în 

spitalizarea de zi raportate; 

- 81.651 consultații, în ambulatoriul integrat, raportate la CASJ Gorj comparativ cu anul 2019 

–105.410 consultații, în ambulatoriul integrat, raportate la CASJ Gorj; 

- 14308 servicii paraclinice raportate la CASJ Gorj, comparativ cu anul 2019 – 73.762 servicii 

paraclinice raportate. 

 
       Graficul nr.2  Servicii medicale spital, comparație anul 2020/2019 

Activitatea Consiliului medical în anul 2020 a fost coordonată de directorul medical interimar: 

- dr. Coleașă Nicoleta Simona începând cu data 06.12.2019-16.06.2020; 

- dr. Dinu Constantin Mădălin începând cu data 16.06.2020-până în prezent. 

Activitatea medicală  în anul 2020 s-a desfășurat prin următoarele tipuri de servicii medicale: 

 spitalizare continuă; 

 spitalizare de zi; 

 activitate medicală ambulatorie; 

 activitate medicală cu spitalizare prelungită (prematuri, recuperare medicală, geriatrie). 

 servicii medicale paraclinice; 

 programe naționale de sănătate( programe CASJ si programe DSP/MS); 



 

 activitate medicală de urgență + SMURD; 

 planning familial; 

 anatomie patologică; 

 activitate medicină legală. 

      În această perioadă au fost multe reglementări în desfășurarea și validarea serviciilor 

medicale. Consiliul Medical s-a întrunit lunar sub coordonarea directorului medical. În aceste 

ședințe de lucru s-au discutat atât probleme medicale cât și probleme administrative. 

      Ordinea de zi a ședinţelor lunare a cuprins: 

1. Analiza activităţii medicale din secţiile spitalului din luna anterioară şedinţei; 

2. Analiza modului de completare a FOCG din luna anterioară şedinţei si recomandări; 

3. Analiza indicatorilor de calitate ai activităţii medicale din luna anterioară şedinţei; 

4. Măsuri de prevenţie şi control a infecţiilor nosocomiale; 

5. Verificarea de către personalul Serviciului de supraveghere și control al infecțiilor 

nosocomiale, și  urmărirea în permanenţă a stării de curăţenie și  de   dezinsecţie în toate secţiile 

spitalului. 

6. Verificarea de către personalul Serviciului de supraveghere și control al infecțiilor 

nosocomiale a respectarii OMS.nr.1226/2012 privind colectarea, sortarea şi transportul 

deşeurilor medicale colectate in fiecare secţie. 

7. Analiza ratei de incidenţă si prevalenţă a infecţiilor nosocomiale din luna anterioară şedinţei; 

8. Analiza incidentelor si riscurilor terapeutice si infecţioase ale activităţii medicale in       luna 

anterioară şedinţei; 

9. Analiza activităţii la nivelul secţiilor legată de evaluarea procedurilor si a proceselor necesare 

pentru realizarea indicatorilor asumaţi prin contractul cu CASJ Gorj; 

10. Chestionarele de satisfacţie a pacienţilor- rapoarte şi recomandări;                                            

11. Raportul consumului medicamentelor la nivelul fiecărei secţii–nu au existat discontinuități 

în aprovizionarea cu medicamente (eventualele întârzieri au fost generate de lipsa 

medicamentului la producător sau importator). S-a informat fiecare medic şef de secţie despre 

consumul lunar al secţiei cu recomandarea de prescriere cat mai judicioasă a medicamentelor. 

12.  S-a discutat despre obligativitatea efectuării DRG-ului de către fiecare secţie. 

13. Informarea medicilor şefi de secţie despre situaţia FOCG şi FSZ invalidate de către CNAS. 

14. Formularea de propuneri pentru elaborarea Planului anual de furnizare de servicii medicale 

al spitalului. 

15. Formularea de propuneri pentru elaborarea Planului anual de achiziţii publice (PAAP), lista 

investițiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale. 

16. Formularea de propuneri în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului. 

17. Formularea de propuneri privind  modificarea /  completarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare şi a Regulamentului intern ale spitalului. 

18. Evaluare şi monitorizare a calităţii activităţilor medicale desfăşurate în spital 

19. Elaborarea / completarea atribuțiilor din fişele posturilor personalului medical angajat și 

analizarea periodică a acestora. 

20. Evaluarea necesarului de personal al fiecărei secţii, compartiment, serviciu, laborator şi 

elaborarea propunerilor în vederea stabilirea strategiei de personal. 

21. Evaluarea necesarului liniilor de gardă la nivelul spitalului. 

S-a reamintit şefilor de secţie despre obligativitatea semnării şi validării cu cardul de 

sănătate al  pacientului a serviciilor medicale efectuate pentru a putea fi decontate spitalului; 

    În plus, cand a fost cazul au mai fost informări, discuţii legate de o serie de probleme 

ivite. 

 Citirea rapoartelor de control în perioada în care acestea au fost efectuate de reprezentanţii 

CASJ Gorj (s-a transmis către fiecare secție din raportul de control al CASJ Gorj erorile, 

deficiențele și sumele imputate spitalului, pentru fiecare în parte);   

 S-a adus la cunoştiinţa şefilor de secţie, pentru a informa personalul medico-sanitar din  

subordine despre schimbările de structură organizatorică efectuate la nivelul  Ambulatoriul 

integrat, precum şi a secţiilor spitalului. S-a solicitat către medicii șefi secție să promoveze 



 

serviciile medicale oferite de spitalul nostru: analize de laborator noi introduse, îngrijiri la 

domiciliu) 

 Analiza activităţii medicale din secţiile spitalului în anul 2020; 

 De asemenea li s-a solicitat şefilor de secţie  coordonarea activităţii secţiei incluzând efectuarea 

consulturilor interdisciplinare prompt (cu respectarea P.O.MED.08) şi eficient în beneficiul 

pacientului pentru diagnosticarea acestuia şi cu respectarea procedurilor legale. 

 

ACTIVITATEA DE ÎNGRIJIRI ÎN ANUL 2020 

La nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu își desfășurau activitatea la sfârșitul anului  

2020 un numar de: 

- 615,5 asistenți medicali 

- 37 registratori; 

- 301  Personal  auxiliar  

Numărul de  posturi repartizat și aprobat  în ștatul de funcții pentru 2020 a fost de:   

- 761,5   asistenti medicali,  

- 470   personal  auxiliar 

           În  anul  2020, pentru acoperirea  deficitului  de  personal, unitatea  a  solicitat si  obținut  

aprobarea  de la Consiliul  Judetean Gorj pentru  ocuparea  posturilor vacante din  ștatul  de  

funcții cu respectarea prevederilor legale privind  modul  de  desfășurare și organizare a 

concursurilor. 

 În  anul  2020, au  fost ocupate  prin  încadrare directă  pe  stare  de  urgență/stare  de  

alertă  un  numar de: 

- 58  asistenți  medicali 

- 26  infirmiere 

- 5 ingrijitoare 

- 14 brancardieri 

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

În toate secțiile si compartimentele, personalul existent își desfasoară cu profesionalism 

activitatea și își cunoaște  bine atribuțiile de serviciu. Se știe faptul ca în activitatea asistentului 

medical, un rol primordial îl are formarea profesionala permanenta.       

Există și se desfășoară pe fiecare secție din cadrul spitalului un program anual de 

instruire și prelucrare a personalului, de catre medicul și asistentul șef. Există un plan anual de 

prelucrare a asistenților șefi realiazat de către directorul de îngrijiri, care se realizează prin 

întâlniri cel puțin lunare. Pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale, avem în vedere 

încheierea de protocoale de colaborare cu O.A.M.M.R. care să prevadă un plan de pregătire cel 

puțin anual, cu o tematică planificată, diversă, care să acopere întreaga arie a activității 

medicale.  

În ultimul an, numărul cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a 

suferit o ușoară creștere, deși au ieșit din sistem benevol sau pensionare prin limită de vârstă un 

numar important de asistenți medicali, infirmieri și îngrijitori de curățenie.  

Posturile rămase vacante au fost ocupate relativ rapid prin încadrări directe sau prin transfer din 

alte instituții. Informatizarea sistemului a dus la creșterea volumului de muncă, scurtarea 

timpului activității medicale și de îngrijire a pacientului. 

          Sarcina principală a echipei de conducere a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu este 

perfecționarea și diversificarea continuă a calității serviciilor de sănătate prin asigurarea unui 

personal medico-sanitar competent a unei baze tehnico-materiale moderne și standardizate, 

metode de tratament și medicație corespunzătoare și condiții hoteliere de calitate. 

          Actuala echipă de conducere a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu  a   avut  ca 

obiective pe anul 2020, extinderea și modernizarea U.P.U., reparații capitale și modernizare a 

secțiilor Psihiatrie, Pediatrie, Bloc Operator 700, Ginecologie, Cardiologie, Medicala 1, 

Chirurgie1. 

        



 

ACTIVITATEA SERVICIULUI RESURSE UMANE, ORGANIZARE, NORMARE, 

SALARIZARE ÎN ANUL 2020 

 

Resursele umane sunt dimensionate în funcție de normativele specifice de personal în vigoare, 

ținând cont de necesitățiile secțiilor și de sursele de finanțare. 

În ultimii trei ani, unitatea înregistrează următoarele posturi aprobate/posturile ocupate, 

structurate în următoarele categorii: 

 

Sursa: Serviciul R.U.O.N.S.-Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu 

Astfel, la 31.12.2020, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu are ocupate 1246 de posturi 

(perioadă nedeterminată), din totalul de 1770,5 de posturi aprobate, realizând un procent de 

70,38%, grad de ocupare. Dintre posturile ocupate, 16% sunt medici, 2% alt personal cu studii 

superioare, 48% personal sanitar, 21% personal auxiliar sanitar, 5% personal TESA și 8% 

muncitori. 

 

 
Graficul nr. 3 - Gadul de ocupare al posturilor pe categorii de personal, anul 2020 

 

Totodată, având în vedere situația epidemiologică din anul 2020, fapt ce a determinat înființarea 

unor structuri temporare, necesare pentru acordarea asistenței medicale de specialitate pentru 

medici
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% 
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posturi 

aprobat 
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Număr 

posturi 

aprobat 
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Număr 

posturi 

ocupat la 

31.12. 

2020 

Grad de 

ocupare   

% 

Medici 262 200 76,34 266 199.5 75,00 274,5 199 72,50 

Alt personal cu 

studii superioare 

47 23 48,94 48 28 58,33 48 27 56,25 

Personal sanitar 

(asistenți 

medicali, 

registratori) 

759.5 583.5 76,83 761.5 611 80,24 790 599 75,82 

Personal auxiliar 

sanitar    ( 

infirmiere, 

îngrijitoare, 

brancardieri) 

460 219 47,61 468 270.5 57,80 456 265 58,11 

Personal TESA 74 56 75,68 74 58 78,38 74 57 77,03 

Muncitori 127 97 76,38 127 103 81,10 128 99 77,34 

TOTAL 1729.5 1178.5 68,14 1744.5 1270 72,80 1770.5 1246 70,38 



 

tratarea pacienților suspecți Covid și pozitiv Covid, a fost majorat temporar numărul de posturi 

față de cel prevăzut în statul de funcții cu 140 posturi temporare, din care au fost ocupate până 

la 31.12.2020 un număr de 101 posturi (angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe 

perioada stării de alertă, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 

de zile de la data încetării stării de alertă). 

În privința conducerii spitalului, funcția de manager interimar a fost ocupată de d-nul 

Vienescu Dumitru numit  prin Dispozitia nr. 924/06.11.2019. 

În anul 2020 s-au produs următoarele modificări în componența Comitetului Director, 

astfel : 

- până la data de 16.06.2020 funcția de director medical interimar a fost ocupată de d-na dr. 

Coleașă Nicoleta Simona, iar începând cu această data  funcția a fost ocupată de d-nul dr. Dinu 

Constantin Mădălin numit în funcția de director medical prin dispozitia nr. 689/16.06.2020. 

 - funcția de director financiar contabil interimar  a fost ocupată de d-nul  ec. Capotă Gigel 

Gheorghe până la data de 09.12.2020, iar începând cu  această dată această  funcție a fost 

ocupata de d-nul ec. Pogonaru Ion, desemnat prin dispoziția nr. 1175/09.12.2020. 

- funcția de director de îngrijiri  interimar a fost ocupată de d-na as. Motea Claudia Elena pe tot 

parcursul anului 2020. 

- funcția de director tehnic administrativ interimar a fost ocupată de domnul ing.Toma Cristi, 

pe tot parcursul anului 2020. 

Principalele activități în anul 2020 în domeniul resurselor umane au fost: 

- Întocmirea la timp a ștatelor de plată pentru toți salariații unității;  

- Întocmirea documentației pentru încheierea contractelor cu CSAJ Gorj pentru anul 2020; 

- Întocmirea contractelor de muncă pentru personalul nou angajat și actelor aditionale pentru 

personalul angajat; 

- Actualizarea dosarelor personale și evidențierea la timp în REVISAL a modificărilor și 

întocmirii contractelor de muncă; 

- Actualizarea asigurărilor malpraxis și a certificatelor de membru pentru întreg personalul 

medico sanitar angajat; 

- Emiterea dispozițiilor privind acordarea drepturilor salariale și a sporurilor prevăzute de 

legislația în vigoare, suspendarea contractelor individuale de muncă, încetării contractelor 

de muncă prin pensionare, constituire comisii de concurs și de soluționarea a eventualelor 

contestații, delegări și detașări de personal, schimbări ale locurilor de muncă, etc. 

- Întocmirea documentației pentru promovarea personalului conform Ordinului M.S. nr. 

1470/2011 

 

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ÎN ANUL 2020 

I. ANALIZA  FINANCIARĂ 

 

         Activitatea financiar-contabilă din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu s-a 

desfășurat în anul 2020  în conformitate cu actele normative în vigoare, asigurându-se 

desfășurarea activităților specifice dintre care amintim: 

- întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului; 

- execuția bugetului de venituri si cheltuieli; 

- operațiuni de încasări și plăți efectuate prin casierie, trezorerie și alte instituții de credit; 

- exercitarea controlului financiar preventiv; 

- organizarea operațiunilor de inventariere a patrimoniului institutiei; 

- activități specifice operațiunilor de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a 

cheltuielilor; 

- operațiuni de înregistrare a angajamentelor  legale și a angajamentelor bugetare în 

sistemul  national de raportare –Forexebug; 

- contabilitate generala.   



 

        Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu este instituție publică finanțată integral din venituri 

proprii, aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj, și funcționează pe principiul autonomiei 

financiare. 

         Veniturile spitalului, cuprinse în bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 

provin din urmatoarele surse: 

- Venituri din contractele încheiate cu CAS Gorj pentru servicii medicale; 

- Venituri din contracte încheiate cu CAS Gorj pentru finanțarea programelor naționale  

de sănătate finanțate din FNUASS;  

- Venituri din subvenții acordate pentru creșteri salariale; 

- Venituri din contracte încheiate cu DSP Gorj  pentru sume alocate de la bugetul de stat 

pentru finanțarea programelor naționale de sănătate, acțiuni de sănătate, acțiuni prioritare și 

investiții; 

- Venituri din contracte încheiate cu DSP Gorj  pentru sume alocate din venituri proprii –

accize  pentru finanțarea programelor naționale de sănătate;   

- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală; 

- Venituri din subvenții acordate pentru creșteri salariale; 

- Venturi proprii din diverse surse: servicii medicale efectuate la cerere, chirii; 

- Venituri din donații și sponsorizari.  

II.  STRUCTURA VENITURILOR        

      Spitalul Județean de Urgență  Târgu Jiu   acordă  servicii medicale populației din județul 

Gorj, decontate astfel: 

1. Casa de Asigurări de Sănătate Gorj: 

            - DRG/ATI                                                            - 68.010.123 lei 

- boli cronice                                                          -   4.010.399 lei 

- spitalizare de zi                                                    -   1.249.792 lei  

- paraclinice                                                            -   1.823.291 lei 

- clinice                                                                   -   3.966.658 lei  

- BFT                                                                       -     158.763 lei 

- programe de sănătate CAS                                    - 11.047.793 lei  

- subvenții creșteri  salariale (Legea nr. 153/2017) - 73.418.888 lei   

Programele derulate prin Casa de Asigurări de Sănătate  sunt urmatoarele : 

- Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice; 

- Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat; 

- Tratamentul bolnavilor cu boli rare; 

- Tratamentul bolnavilor cu hemofilie și talasemie; 

- Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză și gușă ; 

- Tratamentul bolnavilor cu afectiuni articulare prin endoprotezare ; 

- Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice  COST VOLUM   

2. Ministerul  Sănătății: 

- Venituri din contracte încheiate cu DSP Gorj, pentru sume alocate de la bugetul de stat  

27.506.199 lei din care: 

- Aparatură  3.693.000 lei 

- Programe de sănătate derulate prin Ministerul Sănătații  -7.769.000 lei; 

- Programul Național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV; 

- Programul Național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei; 

- Programul Național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea 

utilizarii antibioticelor și a antibiotico-rezistentei; 

- Programul Național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin; 

- Programul Național de Sănătate a Femeii și Copilului; 

- Profilaxia malnutriției la copiii cu greutate mică la naștere; 

- Sindromul de izoimunizare RH; 

- Prevenirea deficiențelor de auz prin screening auditiv la nou-nascuți; 



 

- Programul Național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare -testare RT-

PCR;  

- AP-ATI; - AP - AVC- AC. 

3. Cofinanțare Consiliul Județean Gorj 472.393 lei pentru aparatura medicală și subvenții 

din bugetele locale 500.000 lei, pentru achizitionarea de materiale consumabile specifice 

COVID 19. La nivelul întregului an 2020 pentru finanțarea masurilor determinate de pandemia 

COVID 19 au fost efectuate cheltuieli cu bunurile și serviciile în sumă de 8.507.802 lei. 

4. Venituri  din contractele încheiate cu  I.M.L. Craiova pentru cheltuieli de personal la 

Serviciul de Medicină Legală în sumă de 2.979.249 lei. 

5. Finanțare Primaria Târgu Jiu  pentru aparatura medicală 1.326.850 lei. 

6. Sume primite de la U.E. 174.833 lei. 

7. Donații și sponsorizări  1.537.615 lei. 

8. Servicii medicale la cerere: 

- încasări prin ambulatoriu  de specialitate (fise medicale, consultații, investigații paraclinice, 

etc) - 958.491 lei 

- rezerve - 113.250 lei 

- coplata -  41.310 lei  

 Situația financiară a instituției, înregistrată pe parcursul anului 2020, se prezintă după cum 

urmează:  

- lei - 
Indicator Valoare realizată 01.01.2020 – 31.12.2020 

Sold iniţial 9.337.282  

Total venituri 204.252.010  

Total cheltuieli 204.445.830  

Sold final 9.143.462  

       

    Bugetul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu Jiu a fost aprobat, la partea de venituri, 

în sumă de 179.195.790 lei, pe parcursul execuţiei bugetare fiind majorat la valoarea de 

217.691.980 lei, din care s-a încasat suma de 204.252.010 lei (93.83%), având următoarea  

structură:  

                                                                                                                                             - lei -  
Denumire indicator Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Realizat  

2020 

%  

(4/3) 

1 2 3 4 5 

TOTAL VENITURI 179.195.790 217.691.980 204.252.010 93.83 

Venituri din concesiuni și închirieri 

(30.10.05) 

28.000 28.000 11.269 40.25 

Venituri din prestări de servicii 

(33.10.08) 

2.308.000 2.308.000 1.942.036 84.14 

Venituri din contractele încheiate cu 

CASJ Gorj (33.10.21) 

77.417.000 95.040.680 91.641.062 96,42 

Venituri din contractele încheiate cu 

DSP Gorj din sume alocate de la 

bugetul de stat (33.10.30) 

19.015.000 24.676.500 23.398.199 94.82 

Venituri din contractele încheiate cu 

IML Craiova-Dolj (33.10.32) 

2.658.000 2.972.500 2.979.249 100.23 

Donații și sponsorizări (37.10.01) 0 1.537.620 1.537.615 100 

Alte transferuri voluntare (37.10.50) 726.850 1.326.850 1.326.850 100 

Venituri din valorificarea unor 

bunuri ale instituțiilor publice 

(39.10.01) 

0 16.400 21.623 131.85 

Sume utilizate din excedentul anului 

precedent pentru efectuarea de 

cheltuieli (40.10.15) 

9.337.290 9.337.290 - - 

     

Subvenţii de la bugetul de stat către 

instituții publice finanțate parțial sau 

integral din venituri proprii susținerii 

10.000 

 

10.000 - - 



 

derulării proiectelor finanțate din 

fonduri externe nerambursabile 

(FEN) postaderare, aferente 

perioadei de programare 2014-2020 

(42.10.70) 

Sume alocate pentru stimulentul de 

risc(42.10.82) 

0 412.500 415.000 100.61 

Subventii din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii (43.10.10) 

0 500.000 500.000 100 

Subvenţii din bugetul local pentru 

finanţarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sănătății (43.10.14) 

0 472.490 472.393 99,98 

Subvenţii din bugetul de stat către 

bugetele locale pentru finanţarea 

investițiilor în sănătate (43.10.16) 

 

0 

               

3.694.000 

 

3.693.000 
 

99.97 

Subvenţii din bugetul Fondului 

național unic de asigurări sociale de 

sănătate pentru acoperirea creșterilor 

salariale (43.10.33) 

 

66.239.000 

 

72.492.500 

 

72.036.381 
 

99.37 

Sume alocate pentru stimulentul de 

risc(43.10.40) 

0 1.410.000 4.102.500 290.96 

Fondul Social European (FSE) 

(48.10.02) 

1.456.650 1.456.650 174.833 12 

  Sumele alimentate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli pe 

parcursul anului 2020, au fost în cuantum de 9.337.282 lei. 

În ceea ce priveşte contul de execuţie a bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, 

instituție publică finanţată integral din venituri proprii, prin raportare la veniturile planificate 

în sumă de 217.691.980 lei – buget definitiv, s-au realizat încasări, inclusiv excedent, de 

213.589.292 lei (98.12%) şi plăţi în sumă de 204.445.830 lei (93.92%), astfel: 

 

III. STRUCTURA CHELTUIELILOR 

 

Denumire indicator 

Cod 

 

Credite 

bugetare 

iniţiale 

Credite 

bugetare 

definitive 

Plăţi 

efectuate 

TOTAL CHELTUIELI   179.195.790 217.691.980 204.445.830 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  174.968.940 206.935.390 196.458.879 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 140.000.000 151.375.500 151.317.540 

Cheltuieli salariale în bani 10.01 135.203.500 146.023.500 145.976.661 

Cheltuieli salariale în natură (vouchere de vacanță) 10.02 2000000 1734000 1733400 

Contribuţii 10.03 2796500 3618000 3607479 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 34468940 54971890 44579827 

Bunuri şi servicii 20.01 6750000 11485500 9468701 

Reparaţii curente 20.02 500000 50000 24035 

Hrană 20.03 1430000 1540000 1251900 

Medicamente şi materiale sanitare 20.04 22176000 38032950 30373465 

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 811000 806000 643817 

Deplasări, detaşări, transferări 20.06 13000 4000 3780 

Materiale de laborator 20.09 143000 490000 378486 

Pregătire profesională 20.13 150000 16000 14817 

Protecția muncii 20.14 10000 7500 6257 

Alte cheltuieli  20.30 2485940 2539940 2414569 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 500000 588000 561512 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 500000 588000 561512 

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE  4226850 10756590 7986951 

TITLUL XI PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN 

AFERENTE  CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

58 1500000 1500000 359858 

Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02 1500000 1500000 359858 



 

 

În cursul anului 2020, pentru derularea proiectului cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile „Start în Viață - Program de formare medicală pentru sănătatea femeii și a 

copilului”, au  fost efectuate plăți în sumă de 359.858 lei. 

 

De asemenea, au fost achiziţionate echipamente și aparatură medicală  cu finanțare din venituri 

proprii (1.344.665 lei), respectiv, cu finanțare de la bugetul de stat (3.693.000 lei) şi cofinanţare 

de la Consiliul Judeţean Gorj, din bugetul local (472.393 lei), de la Primăria Târgu Jiu în valoare 

de 1.326.850 lei, înregistrându-se plăți în cuantum de 7.627.093 lei.  

La construcții, suma de 790.185 lei se compune din:  construcție spațiu unde a fost montată o 

linie completă pentru PCR testare Covid -19 în sumă de 262.250 lei și suma de 295.918 lei - 

construire clădire - Magazie centrală a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu situată în 

locația nr.1 str.A.I.Cuza și 232.017 lei din care : 214.167 lei lucrare Bloc alimentar, proiectare 

Laborator BK în sumă de 11.900 lei și proiectare Psihiatrie în sumă de 5950 lei. 

    

          Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor efectuate până la 

data de 31.12.2020 este deţinută de cheltuielile de personal cu 74.01 %, urmate de cheltuielile 

privind bunuri şi servicii  (21.81 %), activele nefinanciare (3.73 %) și alte cheltuieli (0,27 %). 

 

 Indicatori financiari 

          Urmărirea indicatorilor financiari pentru încadrarea  valorii realízate a acestora în 

valoarea asumată de managerul unitații prin  contractul de management  încheiat cu Consiliul 

Județean Gorj, este prezentată mai jos:  

1) Execuția bugetară față de bugetul total aprobat – 93.92 % 

2) Procentul cheltuielilor cu personalul din totalul cheltuielilor spitalului-74.01% 

3) Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului –7.56 % 

4) Cost mediu / zi spitalizare – 1323 

5) Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor -17.86 % 

 

      IV. SITUAȚIA DATORIILOR  

         Soldul inițial al obligațiilor către furnizori la 01.01.2020 era de  4.623.831  lei, iar la 

31.12.2020  este de 7.328.226 lei  obligații care se încadrează în  termenul legal de plată 

prevazut prin contract. 

 

       V. SITUAȚIA CREANȚELOR 

La data de 31.12.2020, volumul creanțelor înregistrate de unitatea sanitara  este de 12.779.792  

lei, din care: 

-  11.801.423 lei facturi nedecontate de  catre CAS Gorj reprezentând  servicii medicale 

spitalicești ale lunii decembrie 2020   

- 978.369  lei facturi nedecontate clienți diverși  

 

SITUAȚIA DOTĂRII ȘI LUCRĂRILOR EFECTUATE 

Spitalul beneficiază de echipamente noi și aparatură performantă care permite desfășurarea 

activității zilnice la un nivel înalt de competență și o calitate superioară de investigare a 

pacienților: RMN, CT, în locația din str. T. Vladimirescu și CT în locația din str. Progresului, 

ecograf Doppler color, aparate de anestezie, electrocardiograf, aparat de radiologie cu două 

posturi, monitor funcții vitale, mese de operație, lămpi de operație, etc. 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 2726850 9256590 7627093 

Active fixe 71.01 1926850 8456590 2925538 

Construcții 71.01.01 935000 1601530 790185 

     

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 991850 6855060 6836908 

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03    

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 800000 800000 0 



 

Spitalul a achiziționat în anul 2020, următoarele aparate și echipamente medicale: 

1. Din sursă finanțare Ministerul Sănătății și cofinanțare Consiliul Județean Gorj: 

 aparate ventilație, injectomate, aparate de radiologie- 2 buc., microscop chirurgical 

chirurgie vertebrală, electrocardiograf.  Valoare totală: 4.165 mii lei. 

2. Din sponsorizări ( S.C. Nuclearelectrica) și sume alocate de Consiliul Local: 

 aparat radiografie braț C, ecograf Doppler color, holter ECG, aparate ventilație, paturi 

ATI, laringoscop, nebulizatoare, defibrilatoare, monitoare funcții vitale, lavoar apă sterile.  

Valoare totală: 2.344 mii lei. 

3. Din venituri proprii: 

 sistem de ventilație cu recuperare căldură, echipamente pentru blocul alimentar (cuptor 

vertical, mașină de gătit, mașină de tăiat și curățat legume, mixer vertical profesional), extractor 

automat acizi nucleici, histotecă, centrală termică. Valoare totală: 331,75 mii lei 

În cursul anului 2020, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu au fost efectuate 

următoarele lucrări de construcții, de renovare sau de reparații capitale, astfel: 

 Construire spațiu unde a fost montată o linie completă pentru PCR testare Covid-19 la 

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, situată în locația nr.1 str. A.I. Cuza – valoare 232.500 

lei cu TVA inclus – finalizată, finanțare venituri proprii spital; 

 Construire clădire - Magazie centrală a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, situată 

în locația nr. 1 str. A.I. Cuza – contractul 3267/03.11.2020 – valoare 311.185 lei cu TVA inclus 

– finalizată în proporție de 80%; 

 Reabilitare și modernizare bloc alimentar, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, 

locația din str. Progresului nr. 18 – valoare 211.191,58 lei cu TVA inclus – finalizată, finanțare 

venituri proprii spital; 

 Reparații capitale Secția Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

Etapa a-II-a – contractul nr.3744/22.12.2020 valoare 649 746,96 lei cu TVA inclus – realizare 

în anul 2021, finanțare venituri proprii spital. 

În cursul anului 2020 au fost finalizate lucrările de reparații capitale la secțiile Cardiologie, 

Endocrinologie și Obstetrică–Ginecologie, lucrări ce au fost realizate cu finanțarea exclusivă a 

Consiliului Județean Gorj. 

  

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ LA NIVEL DE SPITAL  

 Principali indicatorii de performanță ai spitalului pe ultimii trei ani se prezintă astfel: 
A. Indicatori de management al 

resurselor umane 

Valori medii naţionale conform 

Ordinului M.S. nr. 1567/2007 

-spitale judeţene- 

Valoare indicator 

12 luni 2018 

Valoare 

indicator 

12 luni 2019 

Valoare 

indicator 

12 luni 2020 

Proporţia medicilor din totalul 

personalului angajat 

 

10,82 

      16.73 15.26 15.65 

Proporţia personalului medical din 

totalul personalului angajat al 

spitalului 

64,61 

 

      67.98 66.24 66.12 

Proporţia personalului medical cu 

studii superioare din totalul 

personalului medical 

 

26,48 

42.98 43.05 47.94 

Indicatorii de management ai resurselor umane au înregistrat o creștere în anul 2020 față de 

anul 2019 și  înregistrează valori peste valorile medii naţionale, aşa cum sunt stabilite prin 

Ordinul M.S nr. 1567/2007 
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI Valori medii 

naţionale conform 

Ordinului M.S. nr. 

1567/2007 

Valoare 

indicator 

12 luni 2018 

Valoare 

indicator  

12 luni 2019 

Valoare 

indicator  

12 luni 2020 

Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat 

(plaţi nete/prevederi bugetare) 
95,03 90.77 92.85 93.92 

Procentul cheltuielilor de personal din totalul 

cheltuielilor spitalului 
          61,94 

 
74.65 71.02 74.01 



 

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor 

spitalului 12,85 14.16 19.96 17.86 

Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul 

cheltuielilor spitalului 
10,73 11.46 10.61 9.24 

Costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secție Specific fiecărui 

spital se compară 

cu anul precedent 

593 697 1323 

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2020 a acoperit cheltuielile bugetare efectuate, 

indicatorul execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat a înregistrat o creștere de la 

90,77% în anul 2018 la 93,92 în anul 2020.  

   Indicatorul –procentul propriu din total venituri al spitalului, a înregistrat o scădere față 

de anul 2019, din cauza pandemiei Covid (Ambulatoriul integrat a funcționat într-o singură 

tură), dar se situează peste media națională. 

    Procentul cheltuielilor cu medicamentele a înregistrat o scădere care nu este 

determinată de reducerea costurilor cu medicamente, ci datorită numărului redus de pacienți 

internati, ( în anul 2020- 22.765 pacienți comparativ cu anul 2019- 34.344 pacienți). 

     Consumul de medicamente raportat la numărul de pacienţi internaţi a crescut de la 

330,04 lei/ pacient, în anul 2019  la 549 lei / pacient, în anul 2020.  

   Costul mediu pe zi de spitalizare a crescut de la 697 lei în anul 2019, la 1323 lei în anul 

2020, determinat de creşterea cheltuielilor de personal, materiale sanitare, reactivi, 

dezinfectanţi. 
B. INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR Valori medii naţionale 

conform Ordinului M.S. 

nr. 1567/2007 

Valoare 

indicator  

2018 

Valoare 

indicator  

2019 

Valoare 

indicator  

2020 

Număr de pacienţi externaţi total, pe spital Specific fiecărui spital - 

se compară cu anul 

precedent 35.109 34.344 22.765 

Durata medie de spitalizare, pe spital 7,2 6,04 5,95 5,97 

Rata de utilizare a paturilor, pe spital (%) 
78,01 58,13 56 37,12 

Indicele de complexitate a cazurilor, pe spital  
0,8060 1,3856 1,3701 1,3640 

Număr consultaţii acordate în ambulatoriu Specific fiecărui spital - 

se compară cu anul 

precedent 

110.592 105.410 81.651 

Procentul bolnavilor cu intervenții chirurgicale din 

totalul bolnavilor externați din secțiile chirurgicale 
Specific fiecărui tip de 

secţie chirurgicală 

 

61,37 58,58 63,70 

Procentul urgenţelor din totalul pacienţilor internaţi, pe 

spital 
60 74,08 73,76 82,78 

 

D. INDICATORI DE CALITATE Valori medii naţionale 

conform Ordinului M.S. nr. 

1567/2007 

Valoare 

indicator  

2018 

Valoare 

indicator  

2019 

Valoare 

indicator  

2020 

Rata mortalității intraspitalicești, pe total spital 
1,32 1,13 1,39 3,03 

Rata infecțiilor nosocomiale, pe total spital  
Specific fiecărui spital – se 

compară cu anul precedent 

 

0,10 0,22 0,33 



 

Indicele de concordanţă între diagnosticul la 

internare şi diagnosticul la externare 
Specific fiecărui spital – se 

compară cu anul precedent 

 

58,24 61,68 59,05 

Numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor 

analizate şi rezolvate 
Specific fiecărui spital – se 

compară cu anul precedent 

 
12 19 12 

Sursa : Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală    

      În anul 2020 se observă o scădere a indicatorilor de utilizare a serviciilor medicale și 

indicatorii de calitate față de anul 2019, întrucât acești indicatori au fost puternic afectați de 

epidemia Covid-19 (măsuri de limitarea a internărilor). 

 

SUPRAVEGHEREA INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE 
             În anul 2020 Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi-a 

desfăşurat activitatea în contextul pandemiei COVID-19. 

             În această perioadă au fost înregistrate şi raportate de către S.P.I.A.A.M următoarele 

cazuri de infecţii asociate asistenţei medicale (IAAM): 

Secţia Nr. cazuri IAAM raportate 

Boli Infectioase 4 

ATI  I 22 

ATI  II 2 

Neurologie 5 

Chirurgie I 1 

Ortopedie-Traumatologie 1 

Neonatologie 2 

Pediatrie 5 

Obstetrica Ginecologie 10 

Gastroenterologie 6 

ATI COVID 3 

Medicala I 12 

Chirurgie  II 3 

TOTAL 76 

 

EVALUAREA ÎNCĂRCĂTURII MICROBIENE 

Cu ajutorul laboratorului de microbiologie s-au practicat următoarele evaluări microbiologice  

Tip probă Nr. probe 

recoltate 

Nr. rezultate 

necorespunzătoare 

Examinări pentru condiţii de mediu (AMF) 1035  22 

Examinări pentru condiţii de mediu (suprafeţe 

mediu de lucru) 

1000 14 

Examinări pentru condiţii de mediu 

(tegumente personal) 

35 1 

Examinări pentru controlul  bacteriologic şi 

chimic al apei potabile 

14 - 

Examinări pentru controlul apei sterile 79 - 

Instrumentar si material moale  38 - 

Calceea sodica 12  

 

În secţiile unde prelevările de probe au înregistrat rezultate necorespunzătoare au fost date 

următoarele recomandări: respectarea precauţiunilor standard, efectuarea curăţeniei şi 



 

dezinfecţiei conform Ord.MS nr.961/2016, respectarea graficelor de curăţenie şi dezinfecţie 

zilnică, respectarea circuitelor funcţionale, instruirea personalului, respectarea concentraţiilor 

şi a timpilor de contact ai dezinfectantelor (conform procedurilor şi legislaţiei în vigoare); 

 

ACTIVITATEA DE EVALUARE ŞI ÎNTOCMIRE A RAPORTULUI DE ACHIZIŢII 

PENTRU PREVENIREA INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE: 

a) echipamente de protecţie (suficiente/ insuficiente) 

- măşti suficiente 

- mănuşi sterile suficiente 

- mănuşi nesterile suficiente 

- halate suficiente 

b) produse pentru curăţenie şi dezinfecţie (suficiente/ insuficiente) 

- produse pentru curăţenie (detergent vase, bureţi, detergent suprafeţe) suficiente 

- substanţe dezinfectante suficiente 

c) necesar S.P.I.A.A.M. (suficiente/ insuficiente) 

- Nocolyse suficiente 

- bionet A 15 suficiente 

- clorinex- 60 suficiente 

- mănuşi nesterile suficiente 

- echipamente protective (halate de unică folosință,capeline,mânuși-suficiente) 

 

ACTIVITATEA DE PROTECŢIE SPECIFICĂ A PERSONALULUI ŞI DE 

SUPRAVEGHERE A CONTAMINĂRILOR ACCIDENTALE PROFESIONALE 

- numărul de accidente profesionale înregistrate în anul 2020: 4 

       În caz de expunere se dau recomandările necesare conform metodologiei de supraveghere 

a expunerii accidentale a personalului care lucreaza in sistemul sanitar la produse biologice 

(Ord.MS 1101 din 2016, anexa 3). Au fost vaccinați contra hepatitei B -2  salariați  care au fost 

expuși accidental la produse biologice. 

 

 

 

FUNCŢIONAREA SECŢIILOR, SCHIMBĂRI, CIRCUITE ÎN ANUL 2020 

        Din cauza contextului epidemiologic (pandemia de coronavirus), secțiile Dermatologie și 

Oncologie medicală au fost mutate în spitalul nr. 2, secția de Boli Infecțioase a fost extinsă  atât 

pentru suspecți cât și pentru confirmați cu infecție cu noul coronavirus. 

        Au fost modificate circuitele funcționale și stabilite spații pentru suspecți (Camera de 

garda a spitalului nr.1, spitalizarea de zi de la spitalul nr. 2 și spitalul nr. 3. 

        Au fost create spații tampon pentru suspecții cu infecție cu noul coronavirus la nivelul 

secțiilor Pediatrie si Neurologie. 

        A fost înființată secția de ATI COVID în clădirea în care a fost secția Oncologie medicală. 

        A fost înființat Laboratorul de Genetică Moleculară, Centrul de recoltare pentru infecția 

cu noul coronavirus precum și Centrul de vaccinare împotriva infecției cu noul coronavirus. 

        Au început lucrările de construire a magaziei centrale, au fost demarate lucrările de 

igienizare și modernizare la nivelul Blocului alimentar. 

        Au fost igienizate, reabilitate  și modernizate următoarele secții: Pediatrie, Obstetrică-

Ginecologie, Endocrinologie și Cardiologie. 

        A fost reabilitat spațiul de depozitare temporară a deșeurilor medicale de la nivelul 

spitalului nr. 2 și spitalului nr. 1. 

  

FORMAREA ŞI INFORMAREA PERSONALULUI MEDICAL ŞI DE ÎNGRIJIRE 

- participarea personalului mediu din cadrul SPIAAM la cursurile de instruire în domeniul 

controlului infecţiilor asociate asistenţei medicale 



 

- instruiri diverse cu privire la: îmbrăcarea/dezbrăcarea personalului medical/auxiliar în cazul 

suspiciunii de infecție cu noul coronavirus, metodologia de supraveghere cu noul coronavirus, 

spălarea și dezinfectarea mâinilor, circuite functionale, gestionarea deșeurilor medicale, 

recomandări privind biosiguranța în laboratorul clinic de microbiologie, purtarea obligatorie a 

echipamentului de protecție, protocoale și proceduri. 

- instruirea persoanelor nou-angajate. 

 

ACTIVITATEA DE INFORMARE INTERNĂ ŞI EXTERNĂ 

- informări, rapoarte către comitetul director care au fost în cea mai mare parte soluţionate  

- adrese, circulare, note interne către secţiile spitalului. 

- rapoarte lunare către consiliul medical şi comitetul director referitoare la situaţia infecţiilor 

asociate asistenţei medicale şi activitatea SPIAAM. 

- rapoarte lunare către DSP şi serviciul statistică referitoare la situatia infecţiilor asociate 

asistenţei medicale. 

- raportări de 2 ori /zi privind suspecții, confirmații cu infecție cu noul coronavirus către 

C.J.C.C.I. 

 

- rapoarte lunare către serviciul statistică a următoarelor date: 

 • Nr. toxiinfecţii alimentare: 0 

 • Nr. plăgi operatorii infectate: 13 

 • Nr. infecţii asociate asistenţei medicale: 76 

 

ACTIVITATEA DE PROTECŢIE SPECIFICĂ A PERSONALULUI ŞI DE 

SUPRAVEGHERE A CONTAMINĂRILOR ACCIDENTALE PROFESIONALE 

- vaccinări anti-gripă = 1086 doze 

- Accidente profesionale înregistrate şi raportate DSP : 4 

- Au  fost vaccinate 2 persoane expuse accidentării profesionale cu vaccin Hep B 

 

EVENIMENTE EPIDEMIOLOGICE DEOSEBITE 

     Au fost depistate urmatoarele focare cu noul coronavirus în rândul personalul spitalului: 

TESA-7 cazuri -UPU –18 cazuri, Pediatrie-3 cazuri, ATI I -5 cazuri, Medicină Internă I-7 

cazuri, ATI II-5 cazuri,Boli Infecțioase -8 cazuri. 

     În rândul personalului au fost depistați 140 de angajați cu infecție cu noul coronavirus cea 

mai mare parte au fost internați în secția de Boli Infecțioase, au fost efectuate  117 anchete 

epidemiologice. 

     Au fost depistați un numar de 1414 pacienți  cu infecție cu noul coronavirus și au fost 

efectuate 1270 anchete epidemiologice. 

 

CIRCULAŢIA GERMENILOR LA NIVEL DE SPITAL 

Germenii implicaţi în infecţiile asociate asistenţei medicale, în ordinea frecvenţei sunt 

următorii: 

Nr. crt. Germen Număr cazuri 

1.  Stafilococus aureus (MRSA) 

 

19 

2.  Stafilococus aureus 5 

3.  Clostridium difficile 11 

4.  Rotavirus 5 

5.  Escherichia coli 

 

1 

6.  Escherichia coli (ESBL) 

 

1 

7.  Proteus spp (CRE/CPE) 2 

8.  Pseudomonas aeruginosa (CRE/CPE) 4 

9.  Serratia spp (ESBL)  3 

10.  Serratia spp 2 

11.  Enterobacter fecalis 1 



 

12.  Klebsiella spp 9 

13.  Noul Coronavirus 8 

14.  Aeromonas salmonicide (CRE/CPE) 1 

15.  Pseudomonas aeruginosa 2 

16.  Enterobacter spp 2 

17.  Enterococus 4 

18.  Stafilococ coagulazo negativ 1 

 

Alte activităţi  

- S-a verificat respectarea Ord.MS nr.1226/2012 privind colectarea, sortarea şi transportul 

deşeurilor medicale, precum şi înregistrarea cantităţilor de deşeuri medicale colectate în fiecare 

secţie; 

- S-a verificat şi urmărit în permanenţă starea de curăţenie şi dezinfecţie în toate secţiile 

spitalului; 

- Au fost verificate periodic circuitul, modul de colectare şi transport al deşeurilor biologice 

(sânge şi părţi de corp uman) la nivelul unităţilor de transfuzii, blocurilor operatorii şi anatomie 

patologică; 

- S-a verificat dezinfecţia ciclică în secţiile spitalului şi a dispensarului TBC; 

- S-a supravegheat staţia de clorinare de la spitalul nr.1; 

- S-au verificat probele alimentare şi respectarea normelor în vigoare în blocul alimentar; 

- S-au verificat alimentele aduse la magazia spitalului; 

- S-au efectuat dezinsecţia trimestriala  şi deratizarea  semestriala conform graficului. 

 

      În luna octombrie a avut loc controlul încrucișat cu D.S.P-Bistrița Năsăud și control efectuat 

de Corpul de control al M.S. 

   

ACTIVITATEA SERVICIULUI DE EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ  
Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală și compartimentul Informatică medicală este 

organizat ca structură de sine stătătoare, aflat în subordinea directă a managerului și reprezintă 

serviciul care colectează și centralizează datele referitoare la activitatea medicală a instituției 

prin sistemul informatic, conform legislației în vigoare, și efectuează raportarile acestora în 

vederea decontării. Această activitate are ca scop următoarele obiective: 

1. creșterea eficienței operaționale a instituției în cadrul administratiei publice 

2. informatizarea tuturor serviciilor adresate pacientilor 

3. integrarea serviciilor prestate în reteaua nationala de informatii 

4. asigurarea accesului la informatii de specialitate prin tehnologii de actualitate  

5. imbunatatirea managementului fluxului de documente  

6. furnizarea catre structurile competente autorizate a datelor de utilitate publica ale 

institutiei 

7. cresterea disponibilitatii informatiilor despre activitatea medicala a institutiei 

8. perfectionarea, şi, totodata, simplificarea relatiilor institutiei cu structurile administratiei 

publice 

În anul 2020, în cadrul Serviciului de Evaluare si Statistica Medicala și Compartimentului 

Informatica Medicala s-au efectuat urmatoarele activitati:   

- s-a asigurat raportarea activitatii institutiei catre Ministerul Sanatatii, Directia Judeteana de 

Sanatate Publica, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Casa Judeteana de Asigurari de 

Sanatate, Scoala Nationala de Sanatate Publica Management si Perfectionare in Domeniul 

Sanitar Bucuresti, Institutul National de Statistica 

- s-au solicitat celorlalte departamente date, cu respectarea confidentialitatii acestora, in 

conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare 

- s-a asigurat prezentarea indicatorilor de performanta ai managementului institutiei 



 

- s-a intocmit Raportul foilor de observatie clinica generala invalidate de catre Scoala Nationala 

de Sanatate Publica Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti pentru care se 

solicita revalidarea 

- s-au retransmis foile de observatie clinica generala invalidate de catre Scoala Nationala de 

Sanatate Publica Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti conform 

indicatiilor primite de la Comisia de analiza (regularizare)  

- s-au intocmit si raportat situatiile statistice, in termenul legal, la institutiile abilitate, cu 

respectarea prevederilor legislatiei in vigoare 

- s-a participat la organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau 

temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din cadrul serviciului 

- s-a participat la organizarea si desfasurarea examenelor de promovare in grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului din subordine din cadrul serviciului 

- s-au intocmit atributiile serviciului, sefului serviciului si personalului din subordine din cadrul 

serviciului in vederea elaborarii Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) al 

institutiei 

- s-a intocmit registrul riscurilor pentru activitatile desfasurate in cadrul serviciului  

- s-a intocmit planul de distribuire, colectare, prelucrare si analiza a chestionarelor de feedback 

al pacientilor 

- s-a intocmit raportul de analiza statistica a chestionarelor de feedback al pacientilor 

- s-a intocmit planul de distribuire, colectare, prelucrare si analiza a chestionarelor de satisfactie 

a personalului angajat in cadrul institutiei 

- s-a intocmit raportul de analiza statistica a chestionarelor de satisfactie a personalului angajat 

in cadrul institutiei 

- s-au intocmit dispozitii privind bunul mers al activitatilor care se deruleaza in cadrul 

serviciului 

- s-au organizat cursuri de instruire cu personalul care utilizeaza sistemul informatic in 

realizarea sarcinilor de serviciu si s-au intocmit procesele verbale de instruire, conform 

tematicii si graficului de instruire stabilite 

- s-au pus la dispozitia responsabililor cu managementul calitatii serviciilor medicale datele 

necesare incarcarii in solutia CaPeSaRo care reprezinta o aplicatie informatica, pusa la 

dispozitia unitatilor sanitare pentru optimizarea transmiterii informatiilor (documentelor) 

necesare pregatirii vizitei de evaluare in vederea acreditarii (incarcarea in format electronic a 

documentelor cerute de catre comisia de evaluare in vederea consultarii acestora in etapa de 

previzita)  

- s-au intreprins actiuni (cerinte) pentru realizarea obiectivelor specifice (criterii) pentru 

indeplinirea standardelor de acreditare a institutiei; demonstreaza conformitatea indicatorilor 

care se regasesc in listele de verificare (formulare tipizate, elaborate de catre structurile de 

specialitate ale ANMCS si utilizate in vederea colectarii datelor)  

- s-a completat fisa de autoevaluare care reprezinta un document tipizat, elaborat de catre 

structurile de specialitate ale ANMCS, prin care se solicita institutiei informatii despre nivelul 

de indeplinire a cerintelor standardelor de acreditare in etape succesive ale procesului de 

evaluare si acreditare (standarde de acreditare = niveluri de performanta realizabile si 

masurabile, agreate de ANMCS, constituite din seturi de criterii si cerinte care definesc 

asteptarile privind performanta, structura si procesele in institutie) 

- s-au organizat cursuri de instruire a personalului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in 

munca si situatiile de urgenta si s-au intocmit procesele verbale de instruire 

- s-a solicitat angajarea de personal de specialitate in cadrul serviciului 

- s-a aprovizionat serviciul cu materiale necesare unei functionari normale a activitatii 

- s-au intocmit documente administrative 

- s-au stabilit activitatile care se deruleaza in cadrul serviciului si s-au revizuit procedurile 

operationale pentru acestea 

- s-a intocmit documentatia necesara incheierii contractelor/actelor aditionale cu Casa 

Judeteana de Asigurari de Sanatate pentru serviciile medicale spitalicesti 



 

- s-au intocmit masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea si arhivarea datelor 

cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, 

dezvaluirii sau accesului neautorizat, inclusiv fizic la server, precum si impotriva oricarei alte 

forme de prelucrare ilegala 

- s-a propus configuratia optima a echipamentelor de calcul (calculatoare) care urmau sa fie 

achizitionate si incluse in sistemul informatic 

- s-au instalat echipamentele de calcul (calculatoare, monitoare, imprimante, faxuri, etc.) si de 

telecomunicatie achizitionate 

- s-au intretinut echipamentele de calcul si de telecomunicatie din sistemul informatic 

- s-a evaluat starea tehnica a echipamentelor de calcul si de telecomunicatie  

- s-au planificat reviziile periodice ale componentelor sistemului informatic in scopul evitarii 

caderilor accidentale ale acestuia 

- s-a intervenit prompt in cazul intreruperii functionarii sistemului informatic in scopul repunerii 

cat mai rapide in functiune a acestuia prin asigurarea depanarii defectiunilor sau, dupa caz, s-a 

propus apelarea, la o terta persoana de specialitate, insotita de analiza costurilor interventiei 

tehnice 

- s-a inventariat sistemul informatic  

- s-au consultat manualele de utilizare in ceea ce priveste utilizarea si exploatarea sistemului 

informatic 

- s-a preocupat de imbunatatirea continua a sistemului informatic cu noutatile aparute pe piata 

- s-a preocupat de incheierea de contracte de mentenanta pentru componentele sistemului 

informatic 

- s-au instalat si upgradat (trecerea la o versiune noua, imbunatatita) sistemele de operare 

achizitionate cu licenta 

- s-au instalat si upgradat (trecerea la o versiune noua, imbunatatita) aplicatiile informatice 

achizitionate cu licenta  

- s-au instalat si s-au actualizat programe informatice impotriva virusilor informatici 

achizitionate cu licenta 

- s-au instalat driverele imprimantelor achizitionate 

- s-au instruit utilizatorii sistemului informatic in ceea ce priveste utilizarea corespunzatoare a 

echipamentelor de calcul  (calculatoare, monitoare, imprimante, faxuri, cititoare, etc.) puse la 

dispozitie acestora 

- s-a raspuns solicitarilor utilizatorilor sistemului informatic in scopul rezolvarii problemelor 

legate de utilizarea necorespunzatoare a echipamentelor de calcul puse la dispozitie acestora 

- s-au instruit utilizatorii sistemului informatic in ceea ce priveste utilizarea corespunzatoare a 

aplicatiilor informatice 

- s-au sustinut activitati de instruire a utilizatorilor sistemului informatic prin organizarea de 

cursuri de instruire in domeniul IT, conform unei tematici si unui grafic de instruire stabilite  

- s-a tinut evidenta problemelor critice care afecteaza bunul mers al activitatii in domeniul IT 

si s-au propus solutii de remediere 

- s-a administrat si s-a dezvoltat site web-ul institutiei cu informatiile de interes public care au 

fost puse la dispozitie de catre departamentele care sunt obligate sa respecte prevederile 

legislatiei in vigoare de a le publica, precum si cu alte informatii utile   

- s-au creat si s-au comunicat adresele de e-mail tuturor departamentelor medicale si 

administrative din cadrul institutiei, necesare desfasurarii activitatilor din cadrul acestora 

- s-a asigurat functionarea internet-ului 

- s-a asigurat functionarea postei electronice  

- s-a asigurat receptia/transmisia documentelor, utilizand posta electronica 

- s-a asigurat securitatea bazelor de date prin elaborarea unor politici (masuri) de securitate 

(siguranta) a sistemului informatic care sa ofere liniile directoare in cazul 

distrugerilor/pierderilor accidentale/intentionate 



 

- s-a asigurat mentinerea pornita a serverelor pastrate intr-o incapere speciala dotata cu aparat 

de aer conditionat, dotata cu camera video, dotata cu stingator de incendiu pentru crearea 

parametrilor optimi de functionare a acestora 

- s-a propus achizitionarea de surse de alimentare neintreruptibile de putere care sa fie conectate 

intre reteaua de alimentare si consumatori (calculatoare, monitoare, imprimante, faxuri, etc.) cu 

scopul de a proteja consumatorii de perturbatiile existente in reteaua de alimentare, concret, la 

intreruperea tensiunii de alimentare aceste surse sa furnizeze energie fara intrerupere (UPS – 

Uninterruptible Power Supply)  

- s-a propus achizitionarea sistemelor de operare cu licenta  

- s-a propus achizitionarea aplicatiilor informatice cu licenta  

- s-a participat la testarea aplicatiilor informatice achizitionate cu licenta 

- s-a administrat drepturile de acces autorizat ale utilizatorilor sistemului informatic pe niveluri 

de acces 

- s-a verificat istoricul inregistrărilor de acces ale utilizatorilor sistemului informatic la 

date/informaţii în vederea detectării activităţilor informatice neautorizate 

- s-a descarcat online si s-a incarcat sistemul informatic cu serii de retete medicale care sunt 

prescrise electronic pacientilor prezenti pentru ingrijiri medicale de catre medicii prescriptori 

- s-a descarcat online si s-a incarcat sistemul informatic cu fisiere, care folosesc tehnologia xml, 

de tip PERSONALIZARE, NOMENCLATOARE, MEDICI, etc. 

- s-au instalat aplicatiile necesare utilizarii dispozitivului e-token, care se conecteaza in extensia 

USB a calculatorului, pe care se afla certificatul digital calificat, utilizat pentru crearea 

semnaturii electronice extinse, respectiv : lantul de incredere DigiSign si driverul DigiSign e-

token al dispozitivului e-token 

- s-a instruit personalul in ceea ce priveste folosirea dispozitivului e-token 

- s-a transmis electronic la CNAS certificatul digital calificat in vederea inregistrarii acestuia   

- s-a instalat si upgradat (trecerea la o versiune noua, imbunatatita) aplicatia informatica pusa 

la dispozitie gratuit de catre SNSPMPDSB pentru raportarea setului minim de date la nivel de 

pacient in regim de spitalizare continua si de zi de la toate spitalele din Romania, in baza 

normelor in vigoare ale CNAS si MS 

- s-a asigurat functionarea echipamentelor de calcul (calculatoare, imprimante, monitoare, 

faxuri, cititoare, etc.) care sunt puse la dispozitia utilizatorilor sistemului informatics 

- s-a asigurat completarea in aplicatia informatica “corona-forms” a informatiilor referitoare la 

starea si evolutia persoanelor confirmate COVID-19 internate, vindecate/externate si decedate, 

potrivit art.4 alin.(3) din Ordinul Comandantului Actiunii Secretar de stat, sef al 

Departamentului pentru Situatii de Urgenta nr.75988/27.04.2020 privind stabilirea unor masuri 

pentru colectarea, centralizarea si raportarea datelor specifice COVID-19 

- s-a asigurat ducerea la indeplinire a prevederile art. 11 din Ordinul nr.1829/2020 pentru 

aprobarea fluxului informational utilizat in raportarea datelor referitoare la infectia cu virusul 

SARS-CoV-2 

- s-a introdus in Sistemul Electronic de Raportare a cazurilor infectate cu COVID-19 dezvoltat 

de STS si pus la dispozitia institutiei de catre Ministerul Sanatatii, in vederea imbunatatirii 

comunicarii institutionale (aplicatia  informatica “alerte.ms.ro”) 

- s-a participat la organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul Centrului de vaccinare 

impotriva COVID-19 infiintat in cadrul institutiei 

 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC  

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii juridici din cadrul 

Compartimentului Juridic au asigurat apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu în conformitate cu Constituţia şi legile țării. Astfel, consilierii 

juridici au reprezentat unitatea în serviciul căreia se află, au apărat drepturile şi interesele 

legitime ale acesteia în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi 

cu orice persoană juridică sau fizică, în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice unităţii.  



 

    În anul 2020, principalele activităţi desfăşurate prin Compartimentul Juridic au fost:  

- reprezentarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu în faţa instanţelor de judecată, atât la 

fond cât şi în căile de atac s-a realizat într-un număr de 7 de dosare în cauze privind litigii de 

muncă, 7 plângeri contravenționale, 7 dosare în materia contenciosului administrativ; 

 - unitatea sanitară s-a constituit parte civilă într-un număr de 35 dosare penale, în vederea 

recuperării cheltuielilor de spitalizare ocazionate de internarea părţilor vătămate în secţiile 

spitalului; 

- somarea persoanelor vinovate de producerea unor accidente de circulaţie, vătămări corporale, 

agresiuni în vederea recuperării cheltuielior de spitalizare ocazionate de internarea părţilor 

vătămate în secţiile spitalului; 

- promovarea de acţiuni civile privind recuperarea cheltuielior de spitalizare ocazionate de 

internarea părţilor vătămate în secţiile spitalului, ca urmare a faptului că persoanele vinovate de 

producerea unor accidente de circulaţie, vătămări corporale, agresiuni în vederea recuperării 

cheltuielior de spitalizare ocazionate de internarea părţilor vătămate în secţiile spitalului, nu au 

dat curs somaţiilor trimise de unitate; 

     Prin concluziile orale sau scrise, consilierii juridici au susţinut drepturile şi interesele 

legitime ale unităţii sanitare, au respectat normele de deontologie profesională prevăzute în 

legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. 

     De asemenea, au fost respectate dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi 

cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoană juridică ce o reprezintă 

le poate avea, fiind respectate secretul şi confidenţialitatea activităţii,  în condiţiile legii. 

- aducerea la cunoştinţa conducerii unităţii a  serviciilor, birourilor, compartimentelor,  secţiilor,  

Ambulatoriului integrat a legislaţiei specifice în domeniul sanitar; 

- acordarea de consultanţă juridică compartimentelor de specialitate din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu; 

- avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor emise la nivelul Serviciului RUONS din cadrul 

unităţii cât şi la nivelul altor compartimente de specialitate, respectiv un număr de 1528; 

- au fost intocmite un numar de  5  dispozitii cu caracter disciplinar, întemeiate pe dispoziţiile 

Codului Muncii , Regulamentului intern, Contractului Colectiv de Muncă; 

- au fost vizate pentru legalitate contractele individuale de muncă a personalului nou angajat; 

- au fost vizate pentru legalitate actele adiționale la contractele individuale de muncă privind 

modificări aduse contractelor individuale de muncă; 

- au fost vizate pentru legalitate  contractele de achiziţii publice , contractelele de concesiune 

de lucrări publice  încheiate în condiţiile  Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale  si 

HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și  completările ulterioare; 

- au fost vizate pentru legalitate  de consilierii juridici din cadrul Compartimentului Juridic  

contracte de furnizare medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, prestări servicii, achiziții 

alimente; 

- s-au avizat  notele justificative elaborate de catre Biroul de achiziţii publice privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică iniţiate de Spitalul Judetean de Urgenţă Târgu Jiu, din punct 

de vedere al respectării prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale  si HGR 

nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice. 

- participarea, în calitate de membrii, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea 

contractelor de achiziţie publică iniţiate de catre Spitalul Judetean de Urgenţă Târgu Jiu, cu 

respectarea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale  si HGR 

nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice; 



 

-informarea periodică a conducerii unităţii, compartimentelor, serviciilor şi secţiilor din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, privind apariţia  actelor normative; 

- solutionarea  petiţiilor şi sesizărilor repartizate, conform Ordonanţei nr. 27/2002 - privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , cu 

modificarile si completarile ulterioare 

- asigurarea accesului la informaţiile de interes public gestionate de unitate , potrivit Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public si HGR nr. 123/2002 privind 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001; 

- participarea în calitate de membrii, la soluționarea contestațiilor privind organizarea și 

desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante la nivelul unității; 

- participarea în calitate de membrii în comisiile de cercetare disciplinară, numite de conducerea 

unității, cât și în diverse comisii de verificare dispuse de conducerea unității; 

 

FARMACIE 

     S-a realizat contractarea medicamentelor necesare tratării patologiei, dar și medicamentele 

neapărat necesare în situații de urgență, conform legislației în vigoare. S-a reușit realizarea 

aprovizionării ritmice și suficiente, cu medicamente și materiale sanitare, astfel încât activitatea 

medicală să se desfașoare optim din acest punct de vedere în condițiile pandemiei COVID-19. 

 

COMPARTIMENTUL DIETETICĂ 

     Au fost elaborate meniuri diversificate care satisfac atât nevoile organoleptice cât si 

necesarul zilnic de calorii, ținându-se seama de faptul că simptomatologia generată de 

afectiunile tratate (febra, frison, durere, dar și de boala în sine), necesită o creștere a necesarului 

zilnic de calorii, necesități obligatoriu de respectat.  

     Regimurile impuse de patologie sunt codificate, iar asistentul de dietetică comunică 

permanent cu medicii și totodată verifică gradul de satisfacție al pacienților. 

 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN 

MUNCĂ  

     Activitatea  în  compartimentul de securitate şi sănătate în muncă pentru anul 2020,  s-a 

desfăşurat în conformitate cu  Legea  319/2006 a  securității și  sănătății în  muncă  actualizată,  

H.G. 1425/2006  pentru  aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

319/2006 actualizată,  precum şi a altor reglementări legislative în domeniu. 

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

1. Elaborarea de instrucţiuni proprii fiecărui loc de muncă. 

2. Elaborarea tematicii pentru instruirea periodică la locul de muncă specifică fiecărei  funcţii. 

3. Controale pentru verificarea efectuării instructajului la locurile de muncă. 

4. Participarea la controalele ITM Gorj şi soluţionarea măsurilor dispuse după fiecare control. 

5. Verificarea efectuării controlului medical periodic a tuturor angajaţilor. 

6. Evidenţierea cazurilor de îmbolnăviri profesionale şi urmărirea acestora. 

7. Elaborarea actelor şi temelor pentru întocmirea şi aprobarea dosarelor ce marchează 

activitatea de SSM în unitate(tematici, măsuri organizatorice). 

8. Întocmirea rapoartelor solicitate de către ITM Gorj. 

9. Verificarea permanentă a echipamentelor şi a locurilor de muncă. 

10. Evidențierea  persoanelor  gravide  conform  OUG  96/2003 

11. Evidențierea  substanțelor  chimice  periculoase   manipulate  in  unitate 

12. Mentinerea evidentei  despozitivelor  medicale  conform  Ordinului  308/2015 

13. Alte  activități  conform  fișei  postului 

 

ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ      
Principalele activităţi pe linia situaţiilor de urgenţă au urmărit în principal: 



 

- PERFECŢIONAREA în toate structurile organizate pe linia situaţiilor de urgenţă a principiilor 

managementului situaţiilor de urgenţă- mod de îndeplinire: corespunzător 

-  MENŢINEREA capacităţii de organizare şi conducere a intervenţiei de către CU - mod de 

îndeplinire:  bine la nivelul  Spitalului Judetean de Urgenta Târgu Jiu    

- DESFĂŞURAREA în bune condiţiuni a activităţilor cuprinse în Planul cu principalele 

activităţi in domeniul situatiilor de urgenta şi în Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor 

de urgenţă a structurilor specific si a salariatilor - mod de îndeplinire: bine  

S-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- verificarea aplicabilităţii documentelor operative ale Spitalului Judetean de Urgenta Târgu Jiu   

cu ocazia desfăşurării antrenamentelor, aplicaţiilor şi exerciţiilor; 

- întocmirea documentelor de planificare şi evidenţă  a pregătirii pentru situaţiile de urgenţă ; 

- derularea contractelor privind executarea verificărilor şi întreţinerilor la instalatiile de 

asigurare a protectiei aparaturii si utilajelor, si a mijloacelor de prima interventie la incendiu  

- dotarea şi funcţionarea mijloacelor de primă intervenţie la incendiu; 

- urmărirea executării lucrărilor de reparatii si modernizari a spaţiilor destinate  asigurarii 

asistentei medicale la construcţiile existente, obtinerea avizelor de securitate la incendiu de la 

ISU Gorj; 

             În baza planului de pregatire în domeniul situatiilor de urgenta, aprobat de prefectul 

judetului, Spitalul Judetean de Urgenta Târgu Jiu  a elaborat planul propriu, care a stat la baza 

pregatirii in anul 2020. 

În cursul anului 2020,  s-au desfasurat exercitiile de evacuare in cazul producerii unui 

incendiu la toate sectiile cu paturi din cadrul spitalului la care au participat personalul cu 

responsabilitati din cadrul institutiei,  pacientii internati.  

          La nivelul Spitalului Judetean de Urgenta  s-a actionat pentru realizarea urmatoarelor 

obiective: 

- Refacerea si completarea documentelor din domeniul situatiilor de urgenta (Planurile de 

pregatire pentru protectie civila,  Planurile de evacuare, etc.) . 

- Prevenirea, in masura in care a fost posibil, si limitarea efectelor situatiilor de 

urgenta;                       

- Luarea masurilor de protectie si salvare a vietiilor in situatii de urgenta; 

- Asumarea responsabilitatilor gestionarii situatiilor de urgenta: 

- Cooperarea la nivel local si judetean; 

- Transparenta activitatilor desfasurate pentru gestionarea situatiilor de urgenta 

- Operativitatea, conlucrarea activa si subordonarea ierarhica si operationala a structurilor de 

interventie specializate; 

- Realizarea instructajelor prevazute de lege: la incadrarea in munca, specific locului de munca 

si cel periodic (semestrial); 

- Completarea fiselor de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta; 

- Instruire membrilor celulei de urgenta si a salariatilor; 

- Actiuni dedicate Zilei Protectiei Civile din Romania ; 

 

  Intreaga activitate din domeniul situatiilor de urgenta s-a desfasurat sub indrumarea 

institutiei de specialitate: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Lt.Col. Dumitru Petrescu” 

al judetului Gorj, intr-o stransa colaborare cu autoritatilor locale si institutiile specializate pe 

domeniile respective: 

Serviciul de protectie civila al Primariei municipiului Târgu Jiu; 

Serviciul Judetean de Ambulanta al judetului Gorj; 

  

ACTIVITATE DE SECRETARIAT 

      Persoana cu atribuții de secretariat efectuează cu profesionalism sarcinile de serviciu, 

efectuează legaturile telefonice în interiorul și afara unității, înregistrează corespondența și o 

distribuie sub semnătură, transmite și primește faxuri, execută alte sarcini trasate de managerul 

unității.  



 

      În anul 2020, secretariatul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a asigurat o bună 

comunicare cu toate compartimentele unității și a transmis corect și în timp util informațiile.           

S-a remarcat o preocupare permanentă pentru promovarea imaginii unității prin 

comportamentul adoptat și prin activitatea desfășurată, a fost asigurată pastrarea 

confidențialității asupra informațiilor. 

 

ACTIVITATEA DE ARHIVARE 

- S-au furnizat relațiile cerute respectând secretul profesional;  

- S-au îndosariat, numerotat și predat anual documente conform prevederilor legale la arhivă;  

- S-au formulat răspunsuri la adresele, petițiile și sesizările autorităților și instituțiilor publice, 

precum și ale persoanelor fizice. 

 

MENȚINEREA ȘI SUPRAVEGHEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII 

       Activitatea Serviciului de Management al Calității Serviciilor de Sănătate și-a desfășurat 

activitatea în anul 2020 în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1312 

din 22 iulie 2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii 

serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în 

procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi 

siguranţei pacientului. 

- Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate (SMC) a avut ca principal 

obiectiv continuarea implementării la nivelul unității sanitare cu paturi a sistemului de 

management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului cerut de prevederile 

Ordinul MS nr. 446 / 2017 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de 

acreditare a spitalelor, cu modificările şi completările ulterioare în vederea obținerii acreditării 

în ciclul II; 

- Rolul SMC a constat în planificarea, organizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică și 

monitorizarea activităților privind asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de 

sănătate și siguranței pacientului. 

      Pentru realizarea obiectului său de activitate, Serviciul de Management al Calității 

Serviciilor de Sănătate a desfășurat în anul 2020 următoarele activități principale: 

a)  a elaborat, împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară,  planul de management al 

calității serviciilor de sănătate, coordonând și monitorizând implementarea acestuia; 

b) a evaluat periodic a stadiul de implementare a planului de management al calității serviciilor 

de sănătate și a nivelul de conformitate cu standardele și cu cerințele de monitorizare 

postacreditare, adoptate de către ANMCS; 

c) a informat periodic conducerea și personalul din cadrul unității sanitare cu privire la nivelul 

de implementare a planului de management al calității serviciilor de sănătate și, după caz, a 

realizat actualizarea acestuia; 

d) a coordonat și monitorizat elaborarea de către structurile de la nivelul unității sanitare a 

documentelor calității; 

e) a asigurat instruirii și informării ale personalului din cadrul unității sanitare cu privire la 

organizarea și implementarea sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și 

siguranței pacientului; 

f) a efectuat măsurarea și evaluarea calității serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, 

inclusiv investigarea nivelului de satisfacție a pacienților; 

g) a coordonat și controlat activitățile de colectare și de raportare, conform legislației în vigoare, 

a datelor și documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de management al 

calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului; 

h) a coordonat și controlat activitățile de analiză, evaluare și raportare a indicatorilor de 

monitorizare a conformității la cerințele standardelor ANMCS; 

i)  a efectuat monitorizarea, centralizarea, analiza și raportarea către ANMCS a situațiilor legate 

de producerea evenimentelor adverse asociate asistenței medicale, precum și a altor informații 



 

necesare pregătirii evaluării unității sanitare sau monitorizării nivelului de conformitate cu 

standardele ANMCS; 

j) a  coordonat și participat, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la desfășurarea 

activităților de audit clinic; 

k)  a asigurat îndrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor din unitatea sanitară 

în activitatea de identificare și de management al riscurilor; 

l) a asigurat consilierea conducerii în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate 

și siguranței pacientului și a participat la elaborarea și implementarea politicii de calitate a 

serviciilor de sănătate la nivelul unității sanitare; 

m) a elaborat și înaintat către conducerea unității sanitare a rapoartelor periodice conținând 

propuneri și recomandări ca urmare a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute; 

n)  a monitorizat elaborarea, implementarea și evaluarea eficacității și/sau eficienței 

procedurilor și protocoalelor de bune practici clinice și manageriale. 

 

 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN ÎN ANUL 

2020 

     Activitatea Compartimentului de Audit Intern s-a desfăşurat în anul 2020 în baza Planului 

Anual de Audit pentru anul 2020, înregistrat şi aprobat cu nr. nr.41601/29.11.2019 precum şi a 

unor activităţi non audit. 

 

II. SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU 

 

Spitalul de pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu este un spital de monospecialitate, 

cu specificul – pneumologie. Conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 

1060/18.12.2019, Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu este o unitate sanitară cu 

226 paturi (53 paturi pneumologie-acuți, 52 paturi recuperare medicală respiratorie-cronici si 

121 paturi TBC-cronici) care isi desfasoara activitatea pe 3 sectii medicale respectiv 

compartimente. 

Unitatea spitalicească funcţionează într-o clădire principală tip monobloc şi o cădire 

anexă-salină artificială de suprafaţă aflată la 25 m de clădirea principală. Spitalul este alcătuit 

din 3 corpuri : corpul A – latura  de Vest, corpul B –latura de Est  și corpul C – latura de Nord 

. Cele trei corpuri sunt unite între ele, formând un singur pavilion monobloc in care 

funcționeaza secțiile și celelalte compartimente funcționale ale spitalului. Clădirea anexă-salină 

artificială de suprafaţă este în suprafaţă de 220mp cu o capacitate optimă de 40 persoane/şedinţă 

de terapie, compusă din două săli salină echipate ultramodern şi dispunând de generatoare de 

aerosol salin cu posibilitate de control al concentraţiei. 

I. VIZIUNE 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU urmăreşte 

imbunătățirea stării de sănătate a populaţiei și realizarea un sistem de sănătate modern și 

eficient, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, pus permanent în slujba 

cetățeanului. 

Spitalul va trebui să-și gandească viitorul nu numai la nivel de supravieţuire ci și ca 

ofertant de servicii diversificate și de calitate pentru utilizatorii din ce in ce mai diverşi si cu 

noi așteptări. 

II. MISIUNE 

Misiunea reflecta scopul SPITALULUI : 

Serviciile medicale asigurate sa devină calitativ superioare, astfel încât să fie preferate 

în fața altora atât în sistemul sanitar cât și în comunitatea locală, regională, naţională şi 

internaţională; 

 Profilaxia bolilor transmisibile și netransmisibiie prin campanii de informare a 

populaţiei cu privire la factorii de risc privind diverse afecţiuni; 

III. SCOP 



 

Ridicarea standardelor serviciilor oferite  și imbunătățirea  performanței spitalului prin 

oferirea serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine, in climat de siguranță, încredere, 

flexibilitate.  

IV. VALORI COMUNE. 

 respectarea dreptului la ocrotirea sănătății populaţiei; 

 garantarea calității și siguranţei actului medical; 

 creşterea rolului serviciilor preventive; 

 asigurarea accesibilității la servicii, 

 respectarea dreptului la libera alegere și a egalitații de șanse; 

 aprecierea competențelor profesionale și încurajarea dezvoltării lor; 

 transparența decizională 

1. Obiectiv general: 

Creșterea calității serviciilor medicale și administrative în condiții de eficiență și eficacitate 

maximă 

Obiectiv specific nr. 1 – Imbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate  

Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce in ce mai important în domeniul 

sănătății, deoarece crește gradul de informare al pacienţilor, concomitent cu progresele 

tehnologice si terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care 

cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficiență, continuitatea îngrijirilor, 

siguranţa pacientului, competența echipei medicale, satisfacția pacientului, dar si a personalului 

medical.  

 

Activități: 

 

1.1. Îmbunătățirea practicilor medicale si de ingrijire a pacientului, prin implementarea 

ghidurilor naționale aprobate prin ordine ale Ministrului sănătății, protocoalelor adoptate de 

asociațiile profesionale la nivel național sau adoptarea unor ghiduri de practică europene sau 

internaționale, prin elaborarea de protocoale terapeutice în baza ghidurilor adoptate. 

Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2020 

 Implementarea ghidurilor de practică si adoptarea de protocoale terapeutice, algoritmuri 

de investigații, diagnostic sau tratament;  

Responsabil: Medicul șef de secție 

 Implementarea ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de ingrijire 

pe tipuri de pacient si nevoi;  

Responsabil: director medical/ asistenți șefi  

 

Indicatori masurabili în perioada evaluată respectiv anul 2020: 

- Numar si tip protocoale de practica aprobate de consiliul medical = 13 protocoale 

terapeutice; 

- Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri  medicale implementate: 

Protocoale terapeutice = 13 

Proceduri operationale = 97 

- Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri  medicale revizuite/reeditate: 

Protocoale terapeutice = 2 

Proceduri operationale = 17 

 

Monitorizare și evaluare prin rapoarte în Consiliul Medical: trimestrial 

Termen de realizare: permanent 

Responsabil: Directorul Medical 

Buget necesar: 0 

 



 

1.2. Îmbunătățirea calității ingrijirilor acordate pacientului prin implementarea 

ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de îngrijire pe tipuri de pacient si 

nevoi. 

 

 

Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2020 

 Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de îngrijire pe tip de pacient pe secții, 

Responsabil: asistenta șefă de secție; 

 Elaborarea si adoptarea de proceduri de îngrijire pe tip de pacient și tip de nevoi, la nivel 

de spital, Responsabil: directorul medical; 

 

Indicatori masurabili în perioada evaluată respectiv anul 2020: 

- Numar si tip proceduri avizate de consiliul medical si aprobate de comitetul director = 

110 

- Numar si tip proceduri implementate= 110 (13 protocoale terapeutice si 97 proceduri 

operationale) 

- Numar si tip proceduri revizuite/reeditate = 19; 

 

Monitorizare și evaluare prin rapoarte în Consiliul Medical: trimestrial 

Termen de realizare: permanent 

Responsabil: Directorul Medical 

Buget necesar: 0 

 

1.3  Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociații, servicii sociale, 

medico-sociale și de îngrijire la domiciliu, în scopul asigurării integrării sociale si a 

continuității îngrijirilor acordate pacientului. 

 

Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2020 

- Încheierea/revizuirea de parteneriate cu asociații, fundații sau alți furnizori de servicii 

sociale sau medico-sociale pentru preluarea sau asistența acordată pacienților internați sau la 

externarea pacientilor. 

- Încheierea/revizuirea de parteneriate cu cultele religioase pentru a oferi asistență 

spirituală fară discriminare.  

 

Indicatori masurabili în perioada evaluată respectiv anul 2020: 

- Nr. parteneriate incheiate/revizuite pe tip de parteneriat = 4 

Monitorizare și evaluare prin rapoarte în Consiliul Medical: semestrial 

Termen de realizare:permanent 

Responsabil: Managerul, Directorul Medical 

Buget necesar: 0 lei 

 

1.4  Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor asociate activității medicale  

Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2020 

- Reducerea până la eliminare a infecțiilor asociate activității medicale asociate actelor 

invazive;  

- Controlul răspândirii bacteriilor multirezistente și emergența fenomenelor infecțioase cu 

potențial epidemic; 

- Întărirea sistemului de supraveghere și control al infecțiilor asociate activității medicale; 

- Implicarea organizației la toate nivelurile in politica de prevenire a infecțiilor asociate 

activității medicale și gestiunea riscului infecțios; 

- Întărirea prevenirii transmiterii încrucișate a microorganismelor; 

 

Indicatori măsurabili respectiv anul 2020: 



 

- Incidența infecțiilor asociate actului medical (nr. infecții asociate actului medical/ nr. 

pacienți externați x 100) = 3/ 1762 x 100 

- spital = 0.17 ( 3 probe confirmate pozitiv) 

- secția pneumologie I = 0.31 (2 probe confirmate pozitiv) 

- secția pneumologie II =0.16 (1 probe confirmate pozitiv) 

- secția pneumologie III =0.0 (0 probe confirmate pozitiv) 

- Total probe Clostridium = 27 din care 3 pozitive 

 

Monitorizare și evaluare prin rapoarte în Consiliul Medical: trimestrial 

Termen de realizare: permanent 

Responsabil:departament SPCIN, medicii șefi de secție, asistentele șefe de secție 

Buget necesar:  50000 lei/an 

Rezultate așteptate/ Obiectiv specific 1: 

1. Îmbunătățirea indicatorilor de calitate în servicii; 

2. Creșterea gradului de satisfacție a pacientului; 

 

Obiectiv specific nr. 2 - Dezvoltarea, organizarea, modernizarea infrastructurii spitalului şi 

dotarea cu aparatură/echipamente medicale 

 

Activități 

2.1. Optimizarea structurii spitalului 

Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2020 

 Dimensionarea reală a numărului de paturi din structură cât și a numărului de paturi 

contractabile anual, în funcție de indicatorii de utilizare – structură modificată la 18.12.2019: 

- Diminuarea din compartimentele TBC a numărului de paturi în structură cu 10 paturi; 

 Dezvoltarea serviciilor privind ambulatoriul de specialitate: 

- Integrarea în structura spitalului a Dispensarului TBC – notă de fundamentare și 

solicitare realizată și depusă la UAT Consiliul Județean Gorj; 

- Integrarea în structura spitalului a laboratorului BKTBC – notă de fundamentare și 

solicitare realizată și depusă la UAT Consiliul Județean Gorj. 

 

Indicatori măsurabili în perioada evaluatărespectiv anul 2020: 

- Nr. Sectii = 3; 

- nr. Paturi = 226 din care 176 contractate; 

- Rata de utilizare a paturilor: 

RU(conform structură aprobată) = 52,51 

- Indicele de utilizare a paturilor: 

IU(conform structură aprobată) = 190,55 

 

Monitorizare și evaluare prin Raport anual de evaluare a indicatorilor de performanță 

managerială 

Buget estimat: 0 

Termen: permanent 

Responsabil:  comitet director 

 

2.3. Îmbunătățirea condițiilor hoteliere și a circuitelor intraspitalicești 

Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2019 

 Reabilitare interioară pavilion spital – finalizat; 

 Înlocuire mobilier - finalizat; 

 Reabilitare împrejmuire areal spital– fundamentare și propunere în lista de investiții din 

subvenții autoritatea locala pentru anul 2019; 

 Realizare amenajare peisajistică parc agreement - finalizat; 



 

 Realocare spațiu ambulatoriu, camera de gardă și laborator explorări funcționale - 

finalizat; 

 Reabilitare terase circulabile și necirculabile clădire spital– finalizat; 

 Înlocuire ascensor alimente – finalizat; 

 Înlocuire coșuri fum centrala termica și instalarea unei stații de dedurizare a apei – 

finalizat; 

Indicatori măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2019: 

- Saloane reabilitate: realizat 100% 

- Mobilier înlocuit: realizat 100% din cel degradat 

- Reabilitare terase circulabile și necirculabile clădire spital- realizat; 

- circuite funcționale: realizate; 

- Înlocuire ascensor alimente – realizat; 

- Înlocuire coșuri fum centrala termica și instalarea unei stații de dedurizare a apei – realizat; 

 

Monitorizare și evaluare prin Raport anual de evaluare a indicatorilor de performanță 

managerială: anual 

Termen de realizare: 31.12.2020 

Buget estimat:3.200.000 lei. 

Responsabil: Manager, Director Financiar, compartiment achizitii 

 

2.4. Acreditare spital ciclul II. 

Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2020 

 Conformarea cu standardele de acreditare  

Monitorizare și evaluare în Comitet Director: trimestrial 

Indicatori măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2020: 

- Gradul de conformare a indicatorilor de acreditare: 81.06% 

Termen: permanent 

Responsabil:  comitet director 

Rezultate așteptate/ Obiectiv specific 2: 

1. Îmbunătățirea prestației medicale vizând patologia respiratorie, având în vedere 

că pacienții cu tuberculoză se prezintă la consultație cu simptome nespecifice, discrete, 

necesitând un diagnostic diferențiet elaborat, de celemai multe ori eronat; 

2. Îmbunătățirea comunicării spitalului cu dispensarul de specialitate – procedură 

operațională; 

3. Diagnosticarea precoce și scurtarea timpului de diagnosticare pentru afecțiuni 

pulmonare ( în special tuberculoză-risc de contagiozitate ridicat-prioritate absolută 

reprezentând internarea corespunzătoare a suspecților TB, investigarea intensivă vizând 

stabilirea promptă a diagnosticului și instituirea tratamentului specific precum și 

scoaterea lor din colectivitate, izolare obligatorie); 

4. Majorarea veniturilor contractate pentru afecțiuni cronice tratate, altele decât 

tuberculoza prin suplimentarea numărului de paturi contractate din compartimentele de 

recuperare medicală respiratorie cu min. 10 paturi. 

5. Sporirea confortului hotelier al pacientului și implicit al satisfacției acestuia; 

6. Asigurarea circuitelor specifice ale spitalului conform cu legislația în vigoare; 

7. Grad de încredere ridicat datorită menținerii nivelului de acreditare. 

 

Obiectiv specific  nr. 3 – Îmbunătățirea managementului resurselor umane 

Activități: 

 

3.1. Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialisti si primari si a 

personalului medico-sanitar din cadrul spitalului prin obţinerea de competente si 

supraspecializari, la nivelul actual al cunoaşterii si nevoilor naţionale 

Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2020 



 

 aplicarea  Planului de formare profesională, elaborat pe baza propunerilor șefilor de 

secții, avizat de către Consiliul Medical și aprobat de comitetul director; 

 organizarea de cursuri de pregătire cu personalul medico-sanitar la nivelul spitalului. 

 

3.2. Completarea deficitului de personal 

Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2020 

-Completarea echipei prin angajarea pe posturile vacante: 

- 1 medic pneumolog ; 

- 4 infirmiere ; 

- 6 ingrijitoare 

Indicatori măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2020: 

- Număr de participări la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal – conform planului 

anual de formare a personalului; 

- organigrama completă – conform planului anual de selecție și recrutare personal.  

Monitorizare și evaluare prin Raport anual de evaluare a indicatorilor de performanță 

managerială: anual 

Termen de realizare: permanent 

Buget necesar: 230.000 lei/an 

Responsabil: Manager, sef serviciu RUNOS și MCSM 

Rezultate așteptate/ Obiectiv specific 3: 

1. Creșterea performanței actului medical și implicit a calității acestuia; 

2. Asigurarea activității specifice spitalului cu personal de specialitate 

 

Obiectiv specific nr. 4 – Îmbunătățirea managementului financiar al spitalului 

Activități: 

 

4.1. Creşterea transparentei in utilizarea fondurilor 

Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2020 

 dezvoltarea de soft informatic al spitalului in scopul evidenţierii costurilor reale 

ale serviciilor medicale; 

 Organizarea de licitații pentru achiziţii de bunuri si servicii; 

 Întărirea capacității de evaluare și control intern; 

 Afişarea permanentă a datelor financiare de interes public. 

 

4.2. Întărirea disciplinei financiare 

 

Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2020 

 Asigurarea finanțării serviciilor medicale realizate, a programelor naţionale de sănătate si a 

celorlalte acţiuni si activitati, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea in bugetul aprobat; 

 Fundamentarea propunerilor de buget iniţiale si de rectificare pe baza principalelor strategii 

ale spitalului; 

 Încheierea exercitiilor financiare, analiza, controlul si elaborarea situatiilor financiare 

trimestriale si anuale, potrivit dispoziţiilor legale; 

 Analiza, verificarea si înaintarea spre avizare a bugetului de venituri si cheltuieli, potrivit 

dispoziţiilor legale; 

 Monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare publice; 

 Respectarea cu strictețe a disciplinei financiare și bugetare, prin emiterea de norme 

metodologice si instrucţiuni de aplicare a prevederilor legale, de reglementări contabile 

specifice domeniului sanitar. 

 

4.3. Atragerea de noi resurse financiare in domeniul sanitar 

 

Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2020 



 

 Contractarea contravalorii serviciilor medicale pe bază de criterii obiective si reducerea 

influenței criteriului istoric. 

 Atragerea de resurse suplimentare pentru finanţarea cheltuielilor de sănătate, în acest sens, 

prin Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, au fost instituite unele contribuții 

ale persoanelor juridice care produc sau importă produse de tutun, băuturi alcoolice sau 

realizează încasări din activități publicitare ale acestora care, potrivit legii, se utilizează pentru 

investiții în infrastructura sistemului sanitar public; 

 Finanţarea unor programe curative de sănătate care se derulează din transferuri de la bugetul 

de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății (Programul naţional de tuberculoza). 

 Aplicarea si implementarea Proiectelor Europene eligibile pentru spital - atragerea de fonduri 

europene (reabilitare infrastructură, informatizarea spitalului, formarea de personal, activități 

de mediu, etc.). 

 Includerea in strategia de dezvoltare a autorității locale/Ministerul Sănătății. 

 

4.4. Creşterea capacității de control al costurilor 

 

Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2020 

În prezent, calculul costurilor la nivel de pacient și crearea unui proces regulat de calculare a 

costurilor serviciilor spitaliceşti constituie un element important în fundamentarea actului 

decizional  în vederea unui management performant. Transparența în sănătate este condiţia 

esenţială pentru realizarea unei alocări echitabile bazate pe raportul cost/eficiență. 

 instituirea unor mecanisme de monitorizare a utilizării resurselor financiare; 

 pregătirea specifică a personalului implicat in activitatea de control, precum si a celor care 

autorizează utilizarea resurselor; 

 evaluarea cantitativă si calitativă a stocurilor, efectuată periodic; 

 necesar de materiale si echipamente, evaluate periodic; 

 întocmirea planului de achiziţii si a calendarului de achiziţii; 

 implicarea personalului ethnic/medical specializat în îndeplinirea strategiei de achiziţii. 

 

Indicatori economico-financiari măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2020: 

1. execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat = 97,52%; 

2. procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului = 86,22%; 

3. procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului = 3,69%; 

4. costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie = 690,02 lei; 

5. procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului  = 52,14%. 

 

Monitorizare, evaluare, raportare(de etapă). 

 Monitorizarea lunară și trimestrială a cheltuielilor efectuate de spital; 

 Monitorizarea lunară și trimestrială a cheltuielilor de personal; 

 Monitorizarea periodică, prin sistemul operativ de raportare, a angajamentelor bugetare 

si a plaţilor efectuate pentru bunuri si servicii de către unitatile sanitare cu paturi finanțate 

integral din venituri proprii. 

Monitorizare și evaluare prin Raport anual de evaluare a indicatorilor de performanță 

managerială: anual 

Termen permanent:  

Responsabil: Comitet Director, Director Financiar Contabil. 

Rezultate așteptate/ Obiectiv specific 4: 

1. Îmbunătățirea/menținerea valorilor indicatorilor de performanță financiară 

 

Obiectiv specific nr. 5 - Promovarea imaginii spitalului 

Promovarea imaginii spitalului în vederea creşterii numărului de pacienţi şi a încrederii 

acestora în serviciile oferite. 

Activități: 



 

5.1. Îmbunătățirea site-ului de prezentare a Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor 

Vladimirescu’’. 

5.2.  Lansarea unor campanii de promovarea a spitalului in mass media 

 Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2020: 

         - elaborarea unui logo si a unui set de mesaje de prezentare, centrate pe ideea de spital 

nou, sistem ISO implementat, spital acreditat, aparatură modernă, parteneriate valoroase; 

        - tipărirea de pliante, postere cu mesajele de promovare; 

        - prezentarea activității spitalului în emisiuni televizate; 

        - participări la simpozioane și conferințe de specialitate. 

       - continuarea  parteneriatelor în activitatea de cercetare.  

Indicatori măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2020 

1. Număr accesări în evoluție 

2. Sondaj de opinie online 

3. Număr emisiuni tv 

4. Număr pliante, postere afisate 

Monitorizare și evaluare în Comitet Director: trimestrial 

Termen: permanent 

Responsabil: purtator de cuvant  

Rezultate așteptate/ Obiectiv specific 5: 

1. Vizibilitate în context pozitiv 

Activitatea secțiilor, serviciilor și compartimentelor din structura spitalului 

Indicatori de utilizare: 

SECŢIA I – 80 PATURI  DIN CARE: 

- compartiment tbc  42 paturi. 

- compartiment pneumologie 19 paturi. 

- compartiment recuperare medicală respiratorie 19 paturi. 

Structura de personal este următoarea: 

- trei medici primari. 

-    14 asistenţi medicali. 

- 6 infirmiere. 

- 5 ingrijitoare de curăţenie. 

SECŢIA II – 86 PATURI DIN CARE:    

- compartiment tbc  47 paturi. 

- compartiment pneumologie 20 paturi. 

- compartiment recuperare medicală respiratorie – 19 paturi. 

Structura de personal este următoarea: 

- un medic primar, doctor în ştiinţe medicale. 

- doi  medici primari. 

- 15 asistenţi medicali. 

- 6 infirmiere. 

- 5 ingrijitoare de curatenie. 

SECŢIA III – 60 PATURI DIN CARE:    

- compartiment tbc  32 paturi. 

- compartiment pneumologie 14 paturi. 

- compartiment recuperare medicală respiratorie – 14 paturi. 

Structura de personal este următoarea: 

- doi  medici primari. 

- un  medic specialist. 

- 13 asistenţi medicali. 

- 6 infirmiere. 

- 4 îngrijitoare de curăţenie.  



 

Activitatea unitatii sanitare si serviciile medicale in anul 2020 au fost puternic  influentate 

de măsurile pentru pregătirea spitalelor ı̂n contextul epidemiei de coronavirus COVID-19. 

Incepand cu luna martie 2020 unitatea sanitara s-a reorganizat. Au fost infiintate zone de triaj, zone 

tampon si capacitatea sectiilor au fost restranse prin respectarea conditiilor de cazare (1,5 m -2 m 

intre paturile din salon). 

Astfel, în perioada ianuarie – martie 2020, spitalul a funcționat în parametri normali, 

conform autorizației sanitare de funcționare, cu un număr de 226 paturi impărțite pe trei secții de 

pneumologie cu câte trei compartimente, respectiv: compartimente de pneumologie acut; 

pneumoftiziologie(TBC) și recuperare medicală respiratorie. Aferent acestei perioade indicatorii 

de utilizare ai spitalului au fost următorii: 

 

Nr. cazuri 

validate 

Nr. zile 

spitalizare DMS 

Nr 

pat 

fizic IU fizic 

RU 

fizic% 

Pneumologiel 124 909 7.33 19 191.4 52.43 

Pneumologie2 135 1086 8.04 20 217.2 59.51 

Pneumologie3 85 846 9.95 14 241.7 66.22 

SUBTOTAL:       a 344 2841 8.26 53 214.4 58.74 

Pneumoftiziologiel 107 3043 28.4 42 289.8 79.40 

Pneumoftiziologie2 68 2346 34.5 47 199.7 54.70 

Pneumoftiziologie3 70 2567 36.7 32 320.9 87.91 

Recuperare medicala - 

respiratoriei 115 1254 10.9 19 264.0 72.33 

Recuperare medicala - 

respiratorie2 120 1401 11.7 19 294.9 80.81 

Recuperare medicala - 

respiratorie3 94 1090 11.6 14 311.4 85.32 

SUBTOTAL:       c 574 11701 20.4 173 270.5 74.12 

TOTAL SPITAL ian-

mart2020 918 14542 15.8 226 257.4 70.52 

Secția I 346 5206 15.0 80 260.3 71.32 

Secția II 323 4833 14.9 86 224.8 61.59 

Secția III 249 4503 18.1 60 300.2 82.25 
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În perioada aprilie – iulie 2020, după intrarea în vigoare a Ordinului nr. 555/2020 privind 

aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus 

COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul 

SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați 

pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu a 

pus în aplicare prevederile legale privind limitarea internărilor, asigurarea circuitelor specifice, 

pentru a asigura capacitatea de preluare a cazurilor de către spitale, cât și pentru economia de 

resurse materiale și umane. Astfel, conform alin. V din anexa1, PLAN DE MĂSURI pentru 

pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, la Ordinul nr. 555/2020 

spitalul a luat măsuri, constând în relocarea compartimentelor de TBC pe secția pneumologie II, 

astfel încât la parterul clădirii aripa stângă, corpul B, Latura de Est, compartimentul TBC al sectiei 

II Pneumologie să se asigure o zonă tampon/izolare pentru pacienții suspecți suspecți cu virusul 

SARS-CoV-2.  Având în vedere alin.II și III din anexa1, PLAN DE MĂSURI pentru pregătirea 

spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, la Ordinul nr. 555/2020, spitalul a 

luat în considerare aceste scenarii și a reorganizat activitatea conform actului normativ menționat. 

Aferent acestei perioade (aprilie - iulie 2020), indicatorii de utilizare ai spitalului au fost 

următorii: 

Sectia  compartimentul 

Nr. cazuri 

validate 

Nr. zile 

spitalizare DMS 

Nr pat 

fizic IU fizic 

RU 

fizic%  
Pneumologiel 94 808 8.60 19 127.58 34.95  
Pneumologie2 107 939 8.78 20 140.85 38.59  
Pneumologie3 94 719 7.65 14 154.07 42.21  
SUBTOTAL:       a 295 2466 8.36 53 139.58 38.24  
Pneumoftiziologiel 39 1576 40.41 42 112.57 30.84  
Pneumoftiziologie2 42 1762 41.95 47 112.47 30.81  
Pneumoftiziologie3 41 2138 52.15 32 200.44 54.91  
Recuperare medicala - 

respiratoriei 4 40 10.00 0 0 0  
Recuperare medicala - 

respiratorie2 0 0 0 0 0 0  
Recuperare medicala - 

respiratorie3 7 64 9.14 0 0 0  
SUBTOTAL:       c 133 5580 41.95 121 138.35 37.90  
TOTAL SPITAL apr-

iul2020 428 8046 18.80 174 138.72 38.01  
Secția I 137 2424 17.69 61 158.95 43.55  
Secția II 149 2701 18.13 67 161.25 44.18    

Secția III 142 2921 20.57 46 254.00 69.59  
 

În perioada iulie - decembrie 2020, după intrarea în vigoare a Ordinului nr. 1343/2020 

pentru completarea și modificarea Ordinului nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri 

pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor 

care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în 

faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul 
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SARS-CoV-2, Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu a devenit spital suport și a pus 

în aplicare prevederile actului normativ astfel: 

- Compartimentele T.B.C. din cadrul Sectiilor I, II si III, Corpul B, latura de est a spitalului 

(parter, etajul I si II) sunt organizate ca ZONA TAMPON / ZONA COVID in care sunt internati 

atat pacientii suspecti covid, pana la primiriea rezultatului probelor RT-PCR, cat si pacientii testati 

pozitiv cu virusul SARS-CoV-2; 

- Compartimentele de Pneumologie si Recuperare medicala respiratorie din cadrul Sectiei II, 

Corpul A, latura de vest, parter a preluat toti pacientii din cadrul Compartimentelor T.B.C. din 

cadrul Sectiilor I, II si III si asigura acordarea asistentei medicale de Pneumoftiziologie pacientilor 

care au fost testați RT-PCR negativ cu virusul SARS-CoV-2; 

- Compartimentele de Pneumologie si Recuperare medicala respiratorie din cadrul Sectiei I 

si III,  Corpul A, latura de vest, etaj I si II, sunt organizate pentru continuarea acordarii asistentei 

medicale de Pneumologie pacientilor care au fost testați RT-PCR negativ cu virusul SARS-CoV-

2; 

- ZONA DE PRETRIAJ, unde in functie de starea pacientului medicul din 

ambulatoriu/medicul de garda hotaraste internarea pacientului sau tratarea in ambulatoriu ; 

- Au fost relizate circuite functionale separate pentru ZONA TAMPON / ZONA COVID  si 

pentru ZONELE NON-COVID .  

Pentru aceste modificări funcționale a fost emis Avizul Epidemiologic nr. 9321/10.08.2020 privind 

modificarea structurii de către Direcția de Sănătate Publică Gorj. 

În acest context, conform Ordinului MS nr. 1384 din 28.07.2020 spitalul devine spital suport și pe 

toată perioada anului trateaza numai cazuri COVID 19 și tuberculoză, acest aspect conducând la o 

scădere accentuată a numărului om-zile spitalizare, de la 52274 zile în anul 2019 la 30824 în anul 

2020 respectiv 41%. 

Aferent acestei perioade (iulie – decembrie 2020) indicatorii de utilizare ai spitalului au fost 

următorii: 

Sectia  compartimentul 

Nr. cazuri 

validate 

Nr. zile 

spitalizare DMS 

Nr 

pat 

fizic IU fizic 

RU 

fizic% 

Pneumologiel 163 1816 11.14 33 132.07 36.18 

Pneumologie2 141 1201 8.52 9 320.27 87.74 

Pneumologie3 145 1209 8.34 23 126.16 34.56 

SUBTOTAL:       a 449 4226 9.41 65 156.04 42.75 

Pneumoftiziologiel 39 1379 35.36 14 236.40 64.77 

Pneumoftiziologie2 54 1512 28.00 15 241.92 66.28 

Pneumoftiziologie3 23 1119 48.65 10 268.56 73.58 

Recuperare medicala - 

respiratoriei 0 0 0 0 0 0 

Recuperare medicala - 

respiratorie2 0 0 0 0 0 0 

Recuperare medicala - 

respiratorie3 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL:       c 116 4010 34.57 39 246.77 67.61 

TOTAL SPITAL aug-

dec2020 565 8236 14.58 104 190.06 52.07 

Secția I 202 3195 15.82 47 271.91 74.50 
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Secția II 195 2713 13.91 24 452.17 123.88 

Secția III 168 2328 13.86 33 282.18 77.31 

 

Coroborând cele trei perioade de modificari ale funcționalității spitalului, pentru perioada 

cumulată anual, pentru anul 2020 indicatorii de utilizare ai spitalului au fost următorii: 

Sectia  compartimentul Nr. zile spitalizare IU fizic RU fizic% 

Total spital ian-dec 2020 30824 190.55 52.21 

Secția I 10825 176.33 48.31 

Secția II 10247 185.60 50.85 

Secția III 9752 215.94 59.16 

 

Date statistice decese la nivelul unitatii 

NUMAR CAZURI DECEDATE  

TOTAL Semestru I Semestru II 

9 8 17 

 

Date statistice privind flora microbiană multidrog rezistentă 

 

Flora microbiană multidrog rezistentă pe spital 

 

 

TOT

AL 
 

 

 

Stafilo

coc 

auriu 

metici

linore

zistent

i 

Clostridium 

difficilei 

Enterobacteriaceae 

producătoare de 

carbapenemazei 

Pseudomon

as 

aeruginosa 

Klebsiell

a spp 

Acinetob

acter spp 

Semestrul I 0 3 0 0 0 0 3 

Semestrul II 0 0 0 0 0 0 0 

Anul  

2020 

0 3 0 0 0 0 3 

 

Flora microbiană multidrog rezistentă la nivelul sectiilor medicale 

 

 

TOT

AL 
 

 

 

Stafilo

coc 

auriu 

metici

linore

Clostridium 

difficilei 

Enterobacteriaceae 

producătoare de 

carbapenemazei 

Pseudomon

as 

aeruginosa 

Klebsiell

a spp 

Acinetob

acter spp 
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zistent

i 

Sectia I 0 2 0 0 0 0 2 

Sectia II 0 1 0 0 0 0 1 

Sectia III 0 0 0 0 0 0 0 

 

7.4. Indicatori de calitate si de utilizare a serviciilor 

 

7.4.1. Rata mortalitatii intraspitalicești 

 

Rata mortalitatii = (Decese in spital sau sectie/ Bolnavi externati spital sau sectie) x 100 

 

a) Rata mortalitatii total spital  

 

Rata mortalitatii intraspitalicești=  (17  / 1762 )  x 100 = 0,96 % 

 

b) Rata mortalitatii pe sectii: 

Sectia I = ( 7  / 638 )  x 100 = 1,097 %. 

Sectia II = ( 8  / 624 )  x 100 = 1,28 %. 

Sectia III=  ( 2  / 500 )  x 100 = 0,40 %. 

 

7.4.2. Durata medie de spitalizare pe spital și pe fiecare secție 

 

Durata medie de spitalizare = Om – zile de spitalizare / (Bolnavi aflati la inceputul perioadei 

+ Bolnavi internati in cursul perioadei)  

 

a) Durata medie de spitalizare pe spital 

 DMS SPITAL = 16,54 

 Nota: Indicatorul este influentat de restrictiile impuse de Ordinul ministrului sănătății nr. 

555/2020, Circuitele functionale separate pentru Zona Covid, Zona Tampon si Zona Non-Covid . 

In calcul  s-a tinut cont de limitarile impuse de actul normativ mai sus mentionat. 

 

7.4.3. Rata de utilizare/ocupare a paturilor pe spital și pe fiecare secție 

 

Rata de utilizare/ocupare a paturilor = (Indicele de utilizare a paturilor x 100)/ nr. zile 

calendaristice din perioada 

 

Indicele de utilizare a paturilor (IU) = Om – zile de spitalizare / Numar mediu paturi  

 

Numărul mediu de paturi poate fi egal cu existentul de la începutul perioadei de referință sau poate 

să difere, situație în care se calculează ca o medie aritmetică ponderată la trimestru, semestru și an. 

  

a) Rata de utilizare a paturilor pe spital 
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Rata de utilizare a paturilor pe spital  SPITAL = 52,21 %    

 

b) Rata de utilizare a paturilor pe sectii 

 

 RUP SECTIA I PNEUMOLOGIE = 48,31 %,  

 RUP SECTIA II PNEUMOLOGIE = 50,85 %,  

 RUP SECTIA III PNEUMOLOGIE = 59,16 %. 

 

Nota: Indicatorul este influentat de restrictiile impuse de Ordinul ministrului sănătății nr. 

555/2020, Circuitele functionale separate pentru Zona Covid, Zona Tampon si Zona Non-Covid . 

In calcul  s-a tinut cont de limitarile impuse de actul normativ mai sus mentionat. 

 

Activitatea medicala la nivelul sectiilor este reprezentata de: 

- Consultatie. 

- Examen clinic,  consult pneumologic, consulturi interdisciplinare: medicina internă, 

infecțioase, neurologie, psihiatrie, ortopedie, otorinolaringologie, urologie, endocrinologie, 

chirurgie, etc. (contract colaborare cu SJU Tg-Jiu). 

Examene paraclinice la nivelul anului 2020: 

- Radiografie toraco-pulmonare =  2140 

- Electrocardiografie =  1141 

- Fibrobronhoscopie =  10 

- Spirometrie =  1168: 

- Numar spirometrii în spital =  448 

- Numar spirometrii în ambulatoriu =  720 

- Examene citologice = 52 lichid pleural si 83 spute (contract de colaborare cu Spitalul 

Judetean de urgenta Tg- Jiu) in 2019/ 69 citologii in 2020 

    -  Tomografie computerizată regiune toracică cu si fară substanță de contrast – contract de 

colaborare cu Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu 

-  Analize de laborator, existând și contract de colaborare cu Spitalul Județean de urgență Tg- Jiu 

pentru investigațiile solicitate și care nu se pot efectua în laboratorul spitalului. 

- Stabilire de diagnostic. 

- Tratament medicamentos, materiale sanitare. 

- Ingrijire, recuperare, cazare, masa. 

 

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE  

Structura de personal: 

- un medic specialist 

- un chimist 

- un biolog 

- 5 asistenți  

- un îngrijitor curățenie. 

     În cadrul laboratorului există compartimentul pentru investigaţie micobacteriologică, dar şi 

compartimentul pentru investigatii biochimice,hematologice, imunologice. Laboratorul de analize 

medicale dispune de următoarele echipamente: 

- microscop binocular binoptic CETI  

          - microscop binocular XSP-103B 

          - centrifuga refrigeratoare 

          - autoclav si etuva sterilizatoare 

          - statie sterilizare 

          - balanță electrica  

          - aparat electroforeză tip SEBIA  

          - automat hematologie  ABACUS 

JUNIOR (analizor semiautomat 3 Diff) 
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- Echipament detectie rapida a 

Mycobacterium Tuberculosis 

-Videomicroscop optic binocular 

-Centrifuga de laborator 

-Analizor urini urilyzer 

-Agitator orbital cu timer si 

platforma larga pentru containere de diferite 

tipuri 

 

- semiautomat biochimie CYAN PLUS  

          - lampă UV. 

          - analizor automat biochimie Midray 

BS 200 

          - stație sterilizare autoclav AES – 75 

          - hotă cu flux laminar BSC 1500 II 

A2-X 

          - analizor automat hematologie RT 

7600. 

Activitatea laboratorului este reprezentata de: 

- examen microscopic B.K. si cultură. 

- examene hematologice: hemoleucograma completă, examen citologic al frotiului sanguin, 

VSH ; 

- examene biochimice: uree, glicemie, transaminaze, creatinină, acid uric, bilirubină totală, 

bilirubina directă, colesterol, trigliceride, calcemia, LDH, proteine totale, fosfataza alcalină, 

magneziemie, sideremie, examene biochimice ale lichidului pleural, examen sumar urină. 

- teste rapide pentru: sifilis, HIV, atg HBs, atc anti HVC. 

FARMACIE 

Structura de personal: 

  - un farmacist  - 3 asistenti de farmacie. 

S-a realizat contractarea medicamentelor necesare tratării patologiei din sfera respiratorie, 

dar si medicamentele absolut necesare în situații de urgență, conform legislatiei in vigoare. S-a 

reușit realizarea aprovizionării ritmice si suficiente, de medicamente si materiale sanitare, astfel 

incât activitatea medicală să se desfașoare optim din acest punct de vedere. 

COMPARTIMENT RADIOLOGIE -  IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

Structura de personal : 

   - 2 asistenti radiologie - imagistică medicală. 

Echipamente existente: 

- aparat ELTEX 400 

- masina developat 

- sistem de radiologie digital cu arhivarea și 

vizualizarea imaginilor RADSPEED MF 

digital FPD. 

COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCŢIONALE 

Structura de personal: 

- un asistent medical. 

Există contract de colaborare cu spitalul din Tg Jiu pentru efectuarea examenelor citologice.  

Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt: 

-  Spiroanalyzer ST 95 

- Spirolab,     

- Spirolab 3 

-  EKG,          Electocardiograf MINDRAY 095 

- Aparat pentru bronhofibroscopie digitala OLYMPUS EXERA CV 160.  

- Defibrilator automat 

Compartimentul somnologie, investigarea polisomnografică evidenţiază cauzele de producere a 

apneei in somn, fapt ce conduce la  ameliorarea calitații vieții si prevenirea unor complicații 

cardiovasculare si neurologice cu risc vital. 
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COMPARTIMENT DE PREVENIRE ŞI CONTROL AL INFECŢIILOR ASOCIATE 

ACTIVITĂȚII MEDICALE 

    Structura de personal 

-  medic responsabil cu supravegherea si prevenirea infecțiilor asociate activității medicale 

(Contract de prestări servicii cu medic epidemiolog). 

- Medic responsabil cu politica de utilizare a antibioticelor. 

-  asistent de igienă. 

    Există un control eficient al IAAM  la nivelul spitalului, realizat prin respectarea normelor 

impuse de legislația în vigoare si respectarea planului propriu de supraveghere si control al 

infecțiilor nosocomiale si a programului de curățenie a unității: 

-  achizitionarea dezinfectantelor si produselor necesare asigurării curațeniei si dezinfecției la 

nivelul unității. 

    - purtarea echipamentelor de protecție a personalului. 

    -  achiziționarea unei game diversificate de antibiotice care sa permită o antibioterapie țintită, 

în scopul stopării dezvoltării germenilor responsabili producerii infecțiilor asociate activității 

medicale; 

    - achiziționarea de lămpi ultraviolete la nivelul secțiilor si ambulatoriului integrat al spitalului. 

 

AMBULATORIU INTEGRAT- CAMERA DE GARDĂ 

- Numar consultatii ambulatoriu 2020 = 821 

Structura de personal 

- 2 asistenti medicali - un registrator medical. 

Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt: 

   -     spirometru – 1  

- aspirator vacuum – 1  

- negatoscop – 1  

- tensiometru – 1  

- lampa UV 

- Analizor de gaze si electroliți = 1 

- Monitor funcții vitale și defibrilator Midray = 1 

- BIPAP ventilație noninvazivă PRISMA 30 ST = 1 

- Defibrilator automat 

- Ecograf multifunctional 

 

COMPARTIMENTUL DIETETICĂ 

Structura de personal: 

- Un asistent dietetică 

Sunt elaborate meniuri diversificate care satisfac atât nevoile organoleptice cât si necesarul zilnic 

de calorii, ținându-se seama de faptul că simptomatologia generată de afectiunile tratate (febra, 

frison, durere, dar și de boala în sine), necesită o creștere a necesarului zilnic de calorii.  

Regimurile impuse de patologie sunt codificate, iar asistentul de dietetică comunică permanent 

cu medicii și totodată verifică gradul de satisfacție al pacienților. 

 

Îmbunatățirea activității medicale s-a realizat prin: 

  S-a îmbunătățit  circuitul documentelor medicale. 
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  S-au imbunatatit conditiile hoteliere pentru pacienți:apă caldă zilnic la un program stabilit; 

confort termic pentru pacienți în toate spațiile deservite: saloane, toalete, dușuri, sală de mese, 

holuri. 

  S-a realizat dimensionarea eficientă a numarului de paturi, astfel încât compartimentele 

recuperare medicală respiratorie din cadrul spitalului să funcționeze cu maximă eficiență. 

  S-a efectuat o creștere a numărului de consulturi interdisciplinare și o diversificare a 

serviciilor contractate cu Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu și Spitalul Județean de Urgență 

Craiova. 

 Creșterea adresabilității spre spital prin: 

     -  permanente discutii si colaborare cu medicii pneumologi de la dispensarele TBC din teritoriu, 

cu medicii de familie in vederea orientării pacienților cu afecțiuni respiratorii spre spitalul nostru, 

evident fiind faptul că o afecțiune respiratorie este cel mai bine tratată de medicii pneumologi, dar 

si faptul că un diagnostic precoce si un tratament adecvat ar scădea procentul pacientilor cu 

complicații si comorbidități și implicit ar conduce la o spitalizare mai scurtă si economie de 

medicație;  

            - intensificarea publicitatii prin mass-media. 

           - actualizarea permanentă a site-ului asupra noutăților apărute în activitatea spitalului.  

 Au fost efectuate o serie de cursuri de către medici și asistenți pentru actualizarea 

cunoștințelor și realizarea unui act medical de calitate. 

 S-a îmbunătățit modalitatea de raportare in sistem informatic. 

 S-a reușit contractarea unui medic de recuperare medicală și s-au diversificat serviciile 

oferite pacienților în cadrul acestui compartiment. 

 S-a continuat colaborarea cu facultatea de Științe medicale și comportamentale  din cadrul  

UCB Tg-Jiu.
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Propuneri de imbunatatire a activitatii medicale pentru anul 2021: 

 Menținerea condițiilor de desfășurare a activității medicale conform indicațiilor membrilor 

comisiei de evaluare a spitalului și urmărirea cu implementarea noilor indicatori impuși de Autoritatea 

Națională de Management al Calității în Sănătate. 

 Diversificarea serviciilor medicale si creșterea gradului de satisfacție al pacientilor. 

 Realizarea unui contract echilibrat tuberculoză - pneumologie – recuperare medicală 

respiratorie și redimensionarea numărului de paturi conform noilor cerințe ale patologiei ce se 

adresează spitalului. 

 Acreditarea Laboratorului de analize medicale conform SR ISO 15189/2014 și inființarea unui  

compartiment de microbiologie. 

 Angajare de personal medical conform normativelor in vigoare, astfel încât să fie satisfăcute 

cerințele impuse de acreditare pentru asigurarea unor servicii de calitate. 

 Participarea personalului la cursuri de perfectionare, simpozioane, conferinte de specialitate etc. 

 Ținând cont de perioada lunga de spitalizare, asigurarea posibilitatilor de agrement a pacientilor, 

prin amenajarea spatiilor de recreere si terapie ocupatională inclusiv continuarea amenajării curții 

spitalului. 

 Promovarea imaginii spitalului în vederea creşterii numărului de pacienţi şi a încrederii acestora 

în serviciile oferite: participări la simpozioane si evenimente medicale;   continuarea colaborării cu 

UMF Craiova, Universitatea Constantin Brancusi din Tg- Jiu. 

Activitatea economică şi administrativă 

Spitalul de Pneumoftiziologie asigură prin aparatul funcţional propriu activităţile de  financiar- 

contabile, resurse umane, tehnic, de contencios şi administrative, pază și culte. 

COMPARTIMENTE ADMINISTRATIVE 

Compartimentele administrative asigură funcţionarea în bune condiţii a spitalului şi au următoarea 

structură : 

Financiar – contabilitate – 3 posturi  

RUNOS și MCSM– 3 posturi 

Aprovizionare, achizitii publice, contractare și transport – 5 posturi 

Contencios și administrativ – 4 posturi 

Tehnic, informatică, intretinere, PSI, și protecția muncii – 20 posturi 

Pază – 5 posturi 

Culte - 1 post 

 

 Resursele financiare 

 Bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie  Tudor Vladimirescu 

Obiectivele principale ale activităţii desfăşurate de către Compartimentul  Financiar Contabilitate în 

anul 2020 au fost: 

 asigurarea cadrului legal necesar desfăşurării activităţilor în domeniul de competenţă; 

 organizarea, coordonarea şi  conducerea activităţilor financiar – contabile și de gestiune, 

asigurarea funcţionalităţii compartimentului şi punerea în practică a politicii unitatii sanitare în general. 

Activitatea desfăşurată a avut la bază prevederile legislaţiei în vigoare privind activitatea financiară, 

ale Regulamentului de organizare si funcţionare şi ale Regulamentului intern, procedurile operaționale 

specifice adoptate precum şi deciziile conducerii spitalului şi s-a desfăşurat în strânsă corelaţie cu 

îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor generale şi specifice cuprinse în fişele de post ale 

personalului. 

Compartimentul Financiar  Contabilitae a desfăşurat, în anul încheiat, activităţi specifice pentru 

îndeplinirea următoarelor atribuţii principale:  

1. desfășurarea activitatii conform prevederilor legale evidențiind centrele de cost ale spitalului şi 

efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile, de angajare a cheltuielilor bugetare în limita 

fondurilor alocate;  
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2. analiza lunară a execuţiei bugetare şi conţinutul conturilor, înregistrarea cheltuielilor pe fiecare 

centru de cost în parte și promovarea de soluții corespunzătoare pentru sistematizarea cheltuielilor;  

3. întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile;  

4. întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în 

contabilitate;  

5. asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;  

6. exercitarea controlului operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;  

7. întocmirea de lucrări privind proiectele planurilor bugetului de venituri şi cheltuieli;  

8. luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității bunurilor şi pentru recuperarea 

pagubelor;  

9. îndeplinirea condițiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanțiilor şi 

reținerea ratelor;  

10. verificarea efectuării corecte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operațiunilor din încasări 

şi plăti în numerar;  

11. analiza soldurilor pe conturile de debitori, creditori, furnizori şi luarea de măsuri în vederea 

lichidării acestora;  

12. întocmirea documentației pentru compartimentul juridic, în vederea acţionării în instanţă a 

clienţilor şi debitorilor rău-platnici;  

13. organizarea inventarierii patrimoniului conform prevederilor legale și verificarea propunerilor 

de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar pentru aprobarea acestora de către managerul 

general;  

14. luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte compartimente, în ceea ce privește evitarea 

apariției sau anularea stocurilor greu vandabile, pentru prevenirea imobilizărilor de fonduri conform 

prevederilor legale;  

15. întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor raportărilor contabile;  

16. urmărirea contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate în vederea decontării 

serviciilor medicale;  

17. întocmirea lunară şi trimestrială a facturilor pentru decontarea serviciilor medicale prestate 

pentru asiguraţi şi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate;  

18. verificarea lunară sau ori de câte ori a fost nevoie a corectitudinii și concordanței evidenţei 

contabile cu evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor și semnalarea atingerii stocurilor minime 

stabilite pentru fiecare gestiune;  

19. monitorizarea continuă a consumurilor inregistrate pentru fiecare dintre gestiuni, evidentierea 

cheltuielilor ce pot fi sistematizate si promovarea de soluții conducerii spitalului in acest sens; 

20. tinerea evidentelor decontului pacientilor externati, evaluarea periodica a costurilor actului 

medical si tarifului pe caz ponderat; 

21. verificarea registrului de casă şi concordanţa operaţiunilor înscrise în extrasele de cont, cu 

documentele de plată existente, clarificarea eventualelor neconcordanţe cu trezoreria.  

Referitor la obiectivele planului strategic de dezvoltare a spitalului, în anul încheiat, prin acțiunile 

întreprinse s-a asigurat: 

 monitorizarea continuă și evaluarea periodică a indicatorilor economici ai activității spitalului; 

  revizuirea procedurilor din domeniul de responsabilitate; 

 sistematizarea continuă a costurilor pe centre de cost și monitorizarea consumurilor din decontul 

pe pacient; 

 asigurarea fondurile necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite de către conducerea unitatii 

sanitare; 

În contextul conformarii spitalului cerintelor si standardelor  de calitate cerute de acreditarea ANMCS 

prezentam  situația analitica si  evoluția unor cheltuieli si venituri in vederea stabilirii celor mai bune 

strategii de dezvoltare a spitalului.  

Tabel nr.3                                                                                  -mii lei- 

Indicator Valoare realizata 01.01.2020 – 31.12.2020 

Sold initial 263.101  
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Total venituri 21032.664 

Total cheltuieli 21277.304 

Sold final 18.461 

 Sursa: birou Financiar-contabilitate, SPNFTV, date prelucrate 

Analiza contului de execuţie 

 Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetare efectuate din 

bugetul definitiv al anului 2020 este deţinută de cheltuielile de personal, cu o pondere de 85.99%, 

urmate de cheltuielile cu bunurile si serviciile cu o pondere de 13.58 % si alte cheltuieli 0.43% . 

   TITLUL I -cheltuieli de personal (10) în valoare de 18345853 lei, structurat pe 

următoarele elemente de cheltuieli  : 

 salarii de baza (10.01.01) în valoare de  10132386 lei, reprezentând 57.45 % din totalul 

cheltuielilor de personal; 

 sporuri pentru condiţii de munca (10.01.05) în sumă de 5164298  lei, adică 28.14 % din 

totalul cheltuielor de personal; 

 alte sporuri (10.01.06) în sumă de 960753 lei, reprezentând 5.23% din totalul cheltuielor 

de personal; 

 fond aferent plăţii cu ora (10.01.11) în sumă de 246886 lei, reprezentând un procent de 

1.35% din totalul cheltuielilor de personal; 

 indemnizatii hrana (10.01.17) în sumă de 472536 lei, reprezentând un procent de 2.58% 

din totalul cheltuielilor de personal; 

 stimulentul de risc(10.01.29) în suma de 367500 lei, adică un procent de 2 .01% din 

totalul cheltuielor de personal; 

 vouchere de vacanta (10.02.06) în suma de 204450 lei, adică un procent de 1.12 % din 

totalul cheltuielor de personal; 

 contribuţii (10.03) în suma de 389727 lei, adică un procent de 2.12% din totalul plăţii 

cheltuielilor de personal; 

TITLUL II – Bunuri şi servicii (20) în valoare de 2890159 lei, reprezentând un procent de 13.58 % din 

total plăţi: 

 furnituri de birou (20.01.01) în sumă de 22217 lei, adică un procent de 0.78 % din total 

plăţii efectuate la titlul II; 

 materiale de curăţenie (20.01.02) în sumă de 76871 lei, adică un procent de 2.66 % din 

totalul plăţilor aferente bunurilor şi serviciilor; 

 încălzit, iluminat şi forţa motrica (20.01.03) în valoare de 521123 lei, reprezentând un 

procent de 18.03 % din total plăţilor aferente titlului II; 

 apă, canal, salubritate (20.01.04) în valoare de 252065 lei, adică un procent de 8.72 % 

din totalul bunurilor şi serviciilor; 

 carburanţi şi lubrifianţi (20.01.05) în sumă de 19369  lei, adică un procent de 0.67 % 

din total bunuri şi servicii; 

 piese de schimb (20.01.06) în sumă de 1020 lei, adică un procent de 0,03 % din total 

bunuri şi servicii; 

 poştă şi telecomunicaţii (20.01.08) în sumă de 26322 lei , adică un procent de 0.91 % 

din total plăţi titlul II; 

 alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (20.01.30) în sumă de  1097544 

lei, adică un procent de 37.97 % din totalul cheltuielilor de la titlul II; 

 medicamente şi materiale sanitare (20.04.01-20.04.04) în valoare de 784135 lei, ceea 

ce reprezintă 27.13% din totalul plăţilor de la titlul II; 

 bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01-20.05.30) în sumă de 66304 lei 

(lenjerii si accesorii de pat, alte obiecte de inventor ), adică un procent de 2.29 % din total plăţi titlul 

II; 

 deplasări, detaşări, transferări (20.06) în sumă de 1085 lei, adică un procent de 0.04 % 

din total cheltuieli de la titlul II; 
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 pregătire profesională (20.13) în sumă de 9710 lei, adică un procent de 0.34 % din total 

cheltuieli de la titlul II; 

 alte cheltuieli (20.30.01-20.30.30) în valoare de 12394 lei, reprezentand un procent de 

0.34 % din total cheltuieli titlul II; 

TITLUL XI – Alte cheltuieli  in suma de 90984 lei 

 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate sectiunea de functionare (59.40) 

reprezentând un procent de 0.42% din totalul cheltuielilor 

Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul current  -49692 lei (85.01) reprezentând un 

procent de -0.23% din totalul cheltuielilor 

Măsurile implementate de spital pentru încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare de cheltuieli şi 

în nivelul veniturilor realizate au fost următoarele: 

 monitorizarea atentă a cheltuielilor; 

 prioritizarea cheltuielilor; 

 evitarea stocurilor fără mişcare; 

 reducerea costurilor prin optimizarea cheltuielilor cu utilităţile; 

 intensificarea controlului intern; 

Analiza indicatorilor economico financiari ai spitalului 

 

Tabel nr.4 - Indicatorii economico financiari pe ultimii 3 ani 

Categorie 

de indicator 
DENUMIRE INDICATOR 2018 2019 2020 

C. 

Indicatori 

economico-

financiari 

Execuţia bugetară faţă de 

bugetul de cheltuieli aprobat; 
94,63% 97,53% 97,52% 

Procentul cheltuielilor de 

personal din totalul 

cheltuielilor spitalului; 

81,99% 82,28% 86,22% 

Procentul cheltuielilor cu 

medicamentele din totalul 

cheltuielilor spitalului; 

2,83% 3,64% 3,69% 

Costul mediu pe zi de 

spitalizare, pe fiecare secţie; 

Total: 353,46 

lei 

Secţia I:  

353,46  lei 

Secţia II:  

353,46  lei 

Secţia III: 

353,46  lei 

Total: 396.24 

lei 

Secţia I:  

396.24 lei 

Secţia II:  

396.24 lei 

Secţia III: 

396.24 lei 

Total: 690.02 

lei 

Secţia I:  

690.02 lei 

Secţia II:  

690.02 lei 

Secţia III: 

690.02 lei 

Procentul veniturilor proprii* 

din totalul veniturilor 

spitalului  

44,81% 50,32% 52,14% 

Sursa: birou Financiar-contabilitate, SPNFTV, date prelucrate 

 

Ca realizări importante pentru anul 2019, pot fi evidenţiate: 

 gradul de realizare a veniturilor proprii 97,52 %; 

 creșterea operativității răspunsurilor la solicitările conducerii privind situațiile financiar – 

contabile ale spitalului sau societății; 

Pentru activitatea imediat următoare se va avea în vedere: 

 corelarea programului informatic pentru segmentul financiar – contabil cu partea medicală 

pentru asigurarea corectitudinii decontului pe pacient în timp real; 

 implementarea și utilizarea documentelor standardizate; 
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 diminuarea timpului de reacţie/răspuns la soluţionarea problemelor prin organizarea mai 

eficientă a activităţilor; 

 perfecționarea procedurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor din domeniul 

de responsabilitate; 

 creşterea continuă a nivelului de specializare a personalului compartimentului prin forme de 

instruire și pregătire specifică.   

 

Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare, Secretariat și MCSM  

-  1 post sef birou  

- 2 posturi economist IA . 

Principalul obiect de activitatea a fost aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor  

umane privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii, 

stabilirea drepturilor salariale aferente concretizate prin următoarele activităţi :  

- Asigurarea întocmirii documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului, 

a numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţiuni; 

- Efectuarea lucrărilor privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 

individual de muncă precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii; 

- Urmărirea întocmirii şi actualizarii de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi 

asigură gestionarea lor conform prevederilor legale; 

- Gestionarea procesului de realizare a evaluării şi întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale; 

- Stabilrea şi actualizarea conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte 

drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii; 

- Asigurarea introducerii în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează 

baza cu datele noilor angajaţi; 

- Asigurarae gestiunarii  dosarelor personale  şi a registrului de evidenţă a salariaţilor; 

- Operarea în registrul de evidenţă  toate modificările privind funcţia, salariul şi alte sporuri 

salariale pe baza contractelor de muncă şi a actelor adiţionale ; 

- Întocmirea şi actualizarea in Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor (REVISAL); 

- Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi 

întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor 

verbale ale comisiilor, în conformitate cu  prevederile legale; 

- Calcularea vechimii în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare; 

- Executarea lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele 

în vigoare; 

- Fundamentarea fondului de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii 

proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli; 

- Stabilrea salariilor de bază ale personalului contractual ca urmare a evaluării anuale; 

- Întocmirea şi transmiterea situaţiilor periodice solicitate de DSP, CJAS, Direcţia Judeţeană de 

Finanţe, Direcţia Judeţeană de Statistică, etc; 

- Asigurarea planificarii concediilor de odihnă ale salariaţilor ; 

- Ţinerea evidenţei  programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor; 

- Întocmirea formalităţiilor în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi ţine  evidenţa 

acestora; 

- Eliberarea la cerere de adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă 

sau drepturile salariale; 

- Întocmirea a orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii; 

- Executarae la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii 

privind problemele specifice biroului RUNOSI; 

 Principalele documente întocmite de  Compartimentul  R.U..O.N.S.  au fost : 

- Evidenţa planificării concediilor de odihnă ; 
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- Întocmirea  statul de funcţii conform normativului de personal şi a numărului de posturi aprobat 

de conducere; 

- Participarea la întocmirea R.O.I. si  R.O.F. , ştate de plată, asigurări sociale, concedii de odihnă, 

etc.; 

- Intocmirea foilor colective de prezenţă şi grafice de lucru ale personalului din subordine; 

- Adeverinţe privind încadrarea în muncă; 

- Decizii privind executarea, modificarea sau încetarea contractului de muncă; 

- Contracte de muncă  şi acte adiţionale; 

- Registrul de evidenţă electronică a deciziilor; 

- Note lichidare; 

- Dosare participare la concurs; 

- Registru procese verbale ale comisiei de încadrare şi promovare; 

- Dosare  detaşare  medici; 

- Tabel centralizator cuprinzând totalul drepturilor de salarizare pe activităţi şi structuri de 

personal; 

- Dări de seamă statistice. 

In anul 2020 nu au fost inregistrate incidente sau abateri  disciplinare  in cadrul activitatii acestui 

birou activitatea desfasurindu –se conform legislatiei in vigoare . 

 

    Biroul  Managementul Serviciilor de Sanatate functioneaza în baza Ordinului  nr. 1312/250/2020 

privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul 

unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de 

management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului si are urmatoarea structura de 

personal: 

- 1 post sef birou  , denumit  RMC; 

- 1 post medic specialist ; 

- 1 post  consilier . 

Pentru realizarea obiectului său de activitate, structura de management al calității serviciilor de sănătate 

desfășoară următoarele activități principale: 

a) elaborarea, împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară, a planului de management al calității 

serviciilor de sănătate, precum și coordonarea și monitorizarea implementării acestuia; 

b) evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului de management al calității serviciilor de 

sănătate și a nivelului de conformitate cu standardele și cu cerințele de monitorizare postacreditare, 

adoptate de către ANMCS; 

c) informarea periodică a conducerii și a personalului din cadrul unității sanitare cu privire la nivelul 

de implementare a planului de management al calității serviciilor de sănătate și, după caz, actualizarea 

acestuia; 

d) coordonarea și monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul unității sanitare a 

documentelor calității; 

e) asigurarea instruirii și informării personalului din cadrul unității sanitare cu privire la organizarea și 

implementarea sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului; 

f) măsurarea și evaluarea calității serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, inclusiv investigarea 

nivelului de satisfacție a pacienților; 

g) coordonarea și controlul activității de colectare și de raportare, conform legislației în vigoare, a 

datelor și documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de management al calității 

serviciilor de sănătate și siguranței pacientului; 

h) coordonarea și controlul activității de analiză, evaluare și raportare a indicatorilor de monitorizare a 

conformității la cerințele standardelor ANMCS; 

i) monitorizarea, centralizarea, analiza și raportarea către ANMCS a situațiilor legate de producerea 

evenimentelor adverse asociate asistenței medicale, precum și a altor informații necesare pregătirii 

evaluării unității sanitare sau monitorizării nivelului de conformitate cu standardele ANMCS; 
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j) coordonarea și participarea, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la desfășurarea activităților 

de audit clinic; 

k) îndrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor din unitatea sanitară în activitatea de 

identificare și de management al riscurilor; 

l) asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate și 

siguranței pacientului și participarea la elaborarea și implementarea politicii de calitate a serviciilor de 

sănătate la nivelul unității sanitare; 

m) elaborarea și înaintarea către conducerea unității sanitare a rapoartelor periodice conținând 

propuneri și recomandări ca urmare a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute; 

n) monitorizarea elaborării, implementării și evaluării eficacității și/sau eficienței procedurilor și 

protocoalelor de bune practici clinice și manageriale. 

   Activiatea biroului a avut un rol determinant in pregatirea , desfasurarea si obtinerea rezultatului de 

acreditare a  spitalului . 

 

     Compartimentul  Secretariat . 

Numar posturi - 1 post secretara ( studii medii ) 

Principalele atributii ale compartimentului sunt urmatoarele : 

-  Sorteaza si inregistreaza corespondenta primita in registrul de intrari-iesiri (numar, data, denumirea 

autoritatii publice / firmei, telefon, continutul mesajului, alte informatii considerate necesare) ; 

-  Distribuie corespondenta interna , in functie de rezolutia managerului , persoanelor carora se 

adreseaza , sub semnatura de primire in registru sau pe documentul  transmis ; 

-  Preia si directioneaza apelurile telefonice, iar daca persoana solicitata este ocupata / lipseste, preia 

eventualele mesaje si le transmite ulterior sau directioneaza apelul catre persoanele care ar putea sa 

cunoasca problema ;  

-  Inainte de transferarea mesajului afla cine suna si eventual in ce problema; transmite aceste 

informati persoanei interesate inainte de a transfera efectiv legatura ; 

- Primeste persoanele din afara, ii informeaza pe cei interesati despre sosirea acestora dupa care 

conduce vizitatorii la persoanele respective, asigurand protocolul aferent ; 

-  In cazul in care persoana care primeste vizita este ocupata / lipseste, secretara pune oaspetii in 

legatura cu altcineva care cunoaste problema ; 

-  Mentine evidenta primirii faxurilor, se ocupa de copierea si inregistrarea lor (continutul mesajului, 

numar, data), indosarierea lor in bibliorafturi (Primite, Trimise)  ; 

-  Mentine legatura cu agentii de turism, de voiaj etc. pentru a asigura transportul si cazarea, la nivelul 

solicitat, in cazul deplasarilor in interes de serviciu ale angajatilor  ; 

-  Completeaza borderourile pentru corespondenta , plicurile trimise recomandat (prin curierat rapid 

sau posta normala), completeaza adresele pe plicuri, impacheteaza coletele, inregistreaza plicurile 

trimise ; 

- Programeaza  audientele ; 

- Copiaza / redacteaza / tehnoredacteaza diferite materiale ; 

- Primeste si transmite e-mail-uri ; 

- Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia in 

realizarea strategiilor pe termen scurt ale spitalului in limitele respectarii temeiului legal. 

- Asigura o buna comunicare cu toate structurile spitalului  si transmite corect si in timp util 

informatiile ; 

- Manifesta atentie fata de toate persoanele straine care vine in contact ,  indiferent in ce calitate se 

prezinta acestea. 

- Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de persoanele cu care vine in contact in 

cadrul spitalului ; 

 Raspunde de respectarea procedurilor interne privind activitatea de secretariat ; 

- Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza / transmite informatii ; 

- Raspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotare ; 

- Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare 
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a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ; 

- Raspunde de promovarea imaginii spitalului  prin comportamentul adoptat si prin activitatea 

desfasurata ; 

- Urmareste in permanenta daca mesajele / corespondenta au fost receptionate / transmise si au ajuns 

la destinatie; 

- Se preocupa in permanenta de dezvoltarea si imbogatirea competentelor proprii. 

- Raspunde de pastrarea confidentialitatii  datelor si informatiilor  la care are acces ; 

Raspunde de rapiditatea si promptitudinea cu care preia / transmite mesajele celor interesati ; 

 

 În anul precedent nu s-au înregistrat disfunctionalități în activitatea acestui compartiment . 

 

Resursele umane 

Personalul medical actual este reprezentat de un număr de 12 medici, 59 asistenţi medicali, personal 

auxiliar sanitar 36, alt personal medical cu studii superioare 3. 

Tabel nr.1- Situatia personalului medical  

Categorie 

personal 

Nr 

post. 

Norm. 

2018 

Nr 

post. 

Ocup. 

2018 

% 

acop. 

2018 

Nr 

post. 

Norm. 

2019 

Nr 

post. 

Ocup. 

2019 

% 

acop. 

2019 

Nr 

post. 

Norm. 

2020 

Nr 

post. 

Ocup. 

2020 

% 

acop. 

2020 

Medici  15 12 80% 15 11 73,33% 17 11 64.7 

Personal 

mediu sanitar 66 60 91% 66 61 92,42% 66 56 84,84 

Personal 

auxiliar 

sanitar 49 36 73% 49 33 67,34% 49 40 81,63 

Alt personal 

medical cu 

studii 

superioare 4 3 75% 4 3 75% 4 4 100 

Sursa: birou RUNOS, SPNFTV, date prelucrate 

Tabel nr.2- Indicatori de structura a  resurselor umane 

Categorie de 

indicator 
DENUMIRE INDICATOR 

Valori 

medii 

nationale 

2018 2019 2020 

 

Proportia medicilor din 

totalul personalului 
7,11 7,69 7,63 7,74 

Proportia personalului 

medical din totalul 

personalului angajat al 

spitalului 

52,42 53,14 52,,08 47,18 

Proportia personalului 

medical cu studii superioare 

din totalul personalului 

medical 

16,71 32,89 33,33 39,43 

Sursa: birou RUNOS, SPNFTV, date prelucrate 

 

SITUAŢIA PRINCIPALELOR ACTIVITATI IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI 

PERFORMANTEI / CALITĂTII SERVICIILOR 
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OBIECTIV GENERAL AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR 

VLADIMIRESCU 

 

Creșterea calității serviciilor medicale și administrative în condiții de eficiență și eficacitate 

maximă 

Obiective operaționale: 

 asigurarea unui act medical de calitate în condiții de siguranță si mentinerea satisfactiei 

aparținătorilor la un nivel cât mai ridicat; 

 asigurarea conditiilor de muncă propice salariatilor si îmbunătătirea percepției acestora față 

de locul de muncă. 

VI. OBIECTIVE SPECIFICE ALE SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR 

VLADIMIRESCU 

1. Imbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate. 

2. Dezvoltarea, organizarea, modernizarea infrastructurii spitalului şi dotarea cu 

aparatură/echipamente medicale. 

3. Îmbunătățirea managementului resurselor umane. 

4. Îmbunătățirea managementului financiar al spitalului. 

5. Promovarea imaginii spitalului. 

 

VII. OBIECTIV SPECIFIC 

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE FURNIZATE 

 

Activitatea unității sanitare și serviciile medicale în anul 2020 au fost puternic  influentate de măsurile 

pentru pregătirea spitalelor ı̂n contextul epidemiei de coronavirus COVID-19. 

 

Începand cu luna martie 2020 unitatea sanitara s-a reorganizat. Au fost infiintate zone de triaj, zone 

tampon si capacitatea sectiilor au fost restranse prin respectarea conditiilor de cazare (1,5 m -2 m intre 

paturile din salon). 

 

Prin Ordinul nr. 1343/2020 din data de 28.07.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului 

ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în 

contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală 

pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de 

suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, unitatea sanitara a fost 

nominalizata în anexa nr. 3 a ordinului ca spital de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți 

cu virusul SARS-CoV2 cu un numar de 65 paturi. 

 

În baza Avizului epidemiologic nr. 9321/10.08.2020  eliberat de DSP Gorj a fost modificata structura 

organizatorica a unitatii spitalicesti, dupa cum urmeaza: 

 Compartimentele T.B.C. din cadrul Sectiilor I, II si III, Corpul B, latura de est a spitalului 

(parter, etajul I si II) sunt organizate ca ZONA TAMPON / ZONA COVID in care sunt internati atat 

pacientii suspecti covid, pana la primiriea rezultatului probelor RT-PCR, cat si pacientii testati pozitiv 

cu virusul SARS-CoV-2; 

 Compartimentele de Pneumologie si Recuperare medicala respiratorie din cadrul Sectiei II, 

Corpul A, latura de vest, parter a preluat toti pacientii din cadrul Compartimentelor T.B.C. din cadrul 

Sectiilor I, II si III si asigura acordarea asistentei medicale de Pneumoftiziologie pacientilor care au 

fost testați RT-PCR negativ cu virusul SARS-CoV-2; 

 Compartimentele de Pneumologie si Recuperare medicala respiratorie din cadrul Sectiei I si III,  

Corpul A, latura de vest, etaj I si II, sunt organizate pentru continuarea acordarii asistentei medicale de 

Pneumologie pacientilor care au fost testați RT-PCR negativ cu virusul SARS-CoV-2; 

https://lege5.ro/App/Document/gm3domrtgi3q/ordinul-nr-555-2020-privind-aprobarea-planului-de-masuri-pentru-pregatirea-spitalelor-in-contextul-epidemiei-de-coronavirus-covid-19-a-listei-spitalelor-care-asigura-asistenta-medicala-pacientilor-tes?pid=314225004&d=2021-02-02#p-314225004


 

90 

 ZONA DE PRETRIAJ, unde in functie de starea pacientului medicul din ambulatoriu/medicul 

de garda hotaraste internarea pacientului sau tratarea in ambulatoriu ; 

 Au fost relizate circuite functionale separate pentru ZONA TAMPON / ZONA COVID  si 

pentru ZONELE NON-COVID .  

  

În urma modificarilor aprobate numarul de paturi aferente sectiilor medicale este structurat astfel: 

Secția Pneumologie I din totalul celor 80 de paturi :  

- cu 38 de paturi asigura asistenta medicala pacientilor care au fost testați RT-PCR negativ cu 

virusul SARS-CoV-2  (pneumologie si recuperare medicala respiratorie) – etajul I, corpul A latura de 

Vest; 

- cu 33 de paturi asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 

(Zona Covid) – etajul I, corpul B, latura de Est; 

- 9 patruri sunt suspendate . 

Secția Pneumologie II din totalul celor 86 de paturi :  

- cu 39 paturi asigura asistenta medicala pentru toti pacientii din cadrul Compartimentelor T.B.C. 

din cadrul Sectiilor I, II si III pacientilor care au fost testați RT-PCR negativ cu virusul SARS-CoV-2   

– parter, corpul A latura de Vest; 

- cu 9 de paturi asigura asistenta medicala pacientilor din Zona tampon de la momentul internarii 

pana la sosirea rezultatelor testelor PCR – etajul I, corpul B, latura de Est; 

- 38 de patruri sunt suspendate. 

 

7.1. Date statistice internari/externari la nivelul unitatii 

NUMAR CAZURI 

INTERNATE 

TOTAL 

INTERNARI 

NUMAR CAZURI 

EXTERNATE 

TOTAL 

EXTERNARI 

Semestrul I Semestrul II  

1702 

Semestrul I Semestrul II  

1762 1048 654 1057 705 

 

Semestru I 

Nr Denumirea structurii 
Nr. total paturi 

spitalizare continua 

Date statistice  

Nr. cazuri 

internate 

Nr. cazuri 

externate 

1 Sectia I Pneumologie 80 380 387 
 

1.1 Compartiment TBC 42 100 113 

1.2 Compartiment recuperare medicala 

respiratorie 

19 

113 115 

1.3 Compartiment pneumologie 19 167 159 

2 Sectia II Pneumologie 86 383 380 
 

2.1 Compartiment TBC 47 68 79 

2.2 Compartiment recuperare medicala 

respiratorie 

19 

117 120 

2.3 Compartiment pneumologie 20 198 181 

3 Sectia III Pneumologie 60 285 290 
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Semestru II 

 

Numărul mediu de paturi la sfarsitul perioadei nu a fost egal cu existentul de la începutul perioadei de 

referinţă, drept pentru care s-a calculat ca o medie aritmetică ponderată la semestru II. 

 

7.2. Date statistice decese la nivelul unitatii 

NUMAR CAZURI DECEDATE  

TOTAL Semestru I Semestru II 

9 8 17 

 

7.3. Date statistice privind flora microbiană multidrog rezistentă 
- Flora microbiană multidrog rezistentă pe spital-   

 

TOTAL 
 

 

 

Stafilococ 

auriu 

meticilinor

ezistenti 

Clostridiu

m difficilei 

Enterobacteriac

eae 

producătoare de 

carbapenemazei 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Klebsiell

a spp 

Acineto

bacter 

spp 

3.1 Compartiment TBC 32 80 87 

3.2 Compartiment recuperare medicala 

respiratorie 

14 94 94 

3.3 Compartiment pneumologie 14 111 109 

Nr Denumirea structurii 
Nr. total paturi 

spitalizare continua 

Date statistice  

Nr. cazuri 

internate 

Nr. cazuri 

externate 

1 Sectia I Pneumologie 41 238 251 
 

1.1 Compartiment TBC 7 35 36 

1.2 Compartiment recuperare medicala 

respiratorie 

3 

4 4 

1.3 Compartiment pneumologie 31 199 211 

2 Sectia II Pneumologie 54 222 244 
 

2.1 Compartiment TBC 40 50 57 

2.2 Compartiment recuperare medicala 

respiratorie 

3 

0 0 

2.3 Compartiment pneumologie 11 172 187 

3 Sectia III Pneumologie 29 194 210 

  

3.1 Compartiment TBC 5 29 36 

3.2 Compartiment recuperare medicala 

respiratorie 

2 7 7 

3.3 Compartiment pneumologie 22 158 167 
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Semestrul 

I 

0 3 0 0 0 0 3 

Semestrul 

II 

0 0 0 0 0 0 0 

Anul  

2020 

0 3 0 0 0 0 3 

 

 

- Flora microbiană multidrog rezistentă la nivelul sectiilor medicale-  

 

TOTAL 
 

 

 

Stafilococ 

auriu 

meticilinorez

istenti 

Clostridium 

difficilei 

Enterobacteriace

ae producătoare 

de 

carbapenemazei 

Pseudomona

s aeruginosa 

Klebsiella 

spp 

Acinetob

acter spp 

Sectia I 0 2 0 0 0 0 2 

Sectia II 0 1 0 0 0 0 1 

Sectia III 0 0 0 0 0 0 0 

 

7.5. Indicatori de calitate si de utilizare a serviciilor 

 

7.5.1. Rata mortalitatii intraspitalicești 

Rata mortalitatii = (Decese in spital sau sectie/ Bolnavi externati spital sau sectie) x 100 

a) Rata mortalitatii total spital  

Rata mortalitatii intraspitalicești=  (17  / 1762 )  x 100 = 0,96 % 

b) Rata mortalitatii pe sectii: 

Sectia I = ( 7  / 638 )  x 100 = 1,097 %. 

Sectia II = ( 8  / 624 )  x 100 = 1,28 %. 

Sectia III=  ( 2  / 500 )  x 100 = 0,40 %. 

 

7.4.2. Durata medie de spitalizare pe spital și pe fiecare secție 

Durata medie de spitalizare = Om – zile de spitalizare / (Bolnavi aflati la inceputul perioadei + 

Bolnavi internati in cursul perioadei)  

a) Durata medie de spitalizare pe spital 

 DMS SPITAL = 16,54 

 Nota: Indicatorul este influentat de restrictiile impuse de Ordinul ministrului sănătății nr. 

555/2020, Circuitele functionale separate pentru Zona Covid, Zona Tampon si Zona Non-Covid . 

In calcul  s-a tinut cont de limitarile impuse de actul normativ mai sus mentionat. 

7.4.3. Rata de utilizare/ocupare a paturilor pe spital și pe fiecare secție 

Rata de utilizare/ocupare a paturilor = (Indicele de utilizare a paturilor x 100)/ nr. zile 

calendaristice din perioada 

Indicele de utilizare a paturilor (IU) = Om – zile de spitalizare / Numar mediu paturi  

Numărul mediu de paturi poate fi egal cu existentul de la începutul perioadei de referință sau poate să 

difere, situație în care se calculează ca o medie aritmetică ponderată la trimestru, semestru și an. 

a) Rata de utilizare a paturilor pe spital 

Rata de utilizare a paturilor pe spital  SPITAL = 52,21 %    

b) Rata de utilizare a paturilor pe sectii 
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 RUP SECTIA I PNEUMOLOGIE = 48,31 %,  

 RUP SECTIA II PNEUMOLOGIE = 50,85 %,  

 RUP SECTIA III PNEUMOLOGIE = 59,16 %. 

Nota: Indicatorul este influentat de restrictiile impuse de Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020, 

Circuitele functionale separate pentru Zona Covid, Zona Tampon si Zona Non-Covid . 

In calcul  s-a tinut cont de limitarile impuse de actul normativ mai sus mentionat. 

7.4.4. Gestionarea reclamatiilor / comunicarii cu pacientii 

La nivelul unitatii nu au fost formulate si inregistrate relamatii scrise in legatura cu serviciile medicale 

de catre pacienti. 

Sugestiile pacientilor exprimate in chestionarele de satisfactie au fost prezentate Comitetului Director 

si Consiliului medical prin raportele lunare de analiza. 

Nu s-au inregistrat cererile de solicitare a accesului la informatii cu caracter public si petitiile facute 

in legatura cu acestea din partea pacintilor. 

A fost inregistrata o solicitare privind eliberarea dupa documentele medicale dupa perioada internarii. 

Solicitarea a fost facuta de pacient si s-a solutionat favorabil. 

Numar reclamatii pacienti = 0 

Număr reclamații cu privire la aspecte de comunicare cu pacienții = 0 

Numar cereri acces informatii cu carcater public formulate de catre pacienti= 0 

Numar cereri solicitare privind eliberarea dupa documentele medicale = 1 

7.4.5. Vulnerabiliati  privind confidențialitatea datelor pacientilor. 

Au fost analizate Informarile lunare transmise de sectiile medicale catre Consiliul Medica. 

Documentele medicale privind datele pacientilor sunt pastrate in dulapuri inchise.  

Dupa externarea pacientilor, dosarul medical este predat spre arhivare.  

Nu s-au constatat deficiente in procesul de predare a documentelor catre arhiva. 

A fost inregistrata o solicitare privin eliberarea dupa documentele medicale dupa perioada internarii, 

documentele au fost eliberate cu respectarea reglementarilor interne fara incalcarea drepturilor 

pacientului in materie de confidentialitate a datelor. 

Prin exceptie, pe toata perioada suspendarii vizitelor, apartinatorii pot lua legatura telefonica cu 

personalul medical in vederea comunicarii starii se sanatate a pacientilor cu conditia ca acestea sa fie 

desemnati de catre pacienti in formularul de consintamant informat. 

Din analizele efectuate se constata ca nu s-au constatat nereguli si nici nu s-au primit sesizari cu privire 

la incalcarea regulilor privind confidențialitatea datelor pacientilor. 

7.4.6. Evenimente adverse/ santinela/ neear miss/ evenimente indezirabile 

Sectiile medicale sau compartimentele functionale in anul 2020 nu au informat Biroul MCSS cu privire 

la identificarea de evenimente adverse/santinelă/"near-miss" pentru a fi analizate si raportarea de către 

unitatea sanitară către A.N.M.C.S.  

Avand in vedere acesta situatie, in intalnirile lunare atat in Consiliul Medical cat si cu responsabilii 

managementului calitatii de la nivelul fiecarui compartiment s-a reiterate importanta comunicarii 

evenimentelor din perspectiva invatarii din greseli in sensul preîntampinarii lor si intarirea sigurantei 

pacientului. 

 

VIII. SITUAŢIA PRINCIPALELOR ACTIVITATI IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI 

PERFORMANTEI / CALITĂTII SERVICIILOR 

 

8.1. Implementării protocoalelor terapeutice și de îngrijiri medicale corespunzătoare 

specialitătilor si sectiilor spitalului 

Auditul clinic la nivelul unitatii este asigurat de catre Nucleul de Calitate. 

Secretariatul Nucleului de calitate este asigurat de Biroul MCSM. 

Nucleul de calitate in perioada in anul 2020 a avut ca obiectiv principal, stabilit prin procedura 

operational de autoevaluare, finalizeze sa analiza privind:   

 durata medie de spitalizare pe diagnosticul  principal aferent protocoalelor de diagnostic și tratament 

aplicabile in unitate; 
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 costul mediu pe diagnosticul principal aferent protocoalelor de diagnostic și tratament aplicabile in 

unitate; 

 evenimentele adverse raportate de sectiile medicale. 

În urma evaluării au rezultat urmatorele valori: 

 

1. PTCL  01 - Protocol terapeutic BPOC 

 

DURATA MEDIE DE 

SPITALIZARE/ 

DIAGNOSTIC 

 

CHELTUIALA DIRECTA 

Cost mediu 

medicamente/ 

diagnostic 

Cost mediu 

materiale 

sanitare / 

diagnostic 

Cost mediu 

reactivi/ 

diagnostic 

 

TOTAL 

11 148 16 73 237 

2. PTCL  02 - Protocol de diagnostic şi tratament în Astmul bronşic 

 

DURATA MEDIE DE 

SPITALIZARE/ 

DIAGNOSTIC 

 

CHELTUIALA DIRECTA 

Cost mediu 

medicamente/ 

diagnostic 

Cost mediu 

materiale 

sanitare / 

diagnostic 

Cost mediu 

reactivi/ 

diagnostic 

 

TOTAL 

11 140 9 63 212 

3. PTCL  04 - Protocol terapeutic in Pneumoniile comunitare 

 

DURATA MEDIE DE 

SPITALIZARE/ 

DIAGNOSTIC 

 

CHELTUIALA DIRECTA 

Cost mediu 

medicamente/ 

diagnostic 

Cost mediu 

materiale 

sanitare / 

diagnostic 

Cost mediu 

reactivi/ 

diagnostic 

 

TOTAL 

10 232 23 94 349 

 

4. PTCL  05 - Protocol terapeutic în pleurezii 

 

DURATA MEDIE DE 

SPITALIZARE/ 

DIAGNOSTIC 

 

CHELTUIALA DIRECTA 

Cost mediu 

medicamente/ 

diagnostic 

Cost mediu 

materiale 

sanitare / 

diagnostic 

Cost mediu 

reactivi/ 

diagnostic 

 

TOTAL 

22 223 79 112 414 

5. PTCL  06 - Protocol terapeutic în tuberculoza pulmonara 

  

DURATA MEDIE DE 

SPITALIZARE/ 

DIAGNOSTIC 

 

CHELTUIALA DIRECTA 

Cost mediu 

medicamente/ 

diagnostic 

Cost mediu 

materiale 

sanitare / 

diagnostic 

Cost mediu 

reactivi/ 

diagnostic 

 

TOTAL 

42 296 87 142 525 
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6. PTCL  12 - Protocol Pneumotoraxul spontan 

 

DURATA MEDIE DE 

SPITALIZARE/ 

DIAGNOSTIC 

 

CHELTUIALA DIRECTA 

Cost mediu 

medicamente/ 

diagnostic 

Cost mediu 

materiale 

sanitare / 

diagnostic 

Cost mediu 

reactivi/ 

diagnostic 

 

TOTAL 

1 0 0 82 82 

 

Facem mentiunea ca analiza s-a efectuat cu valorile rezultate inainte de perioada de pandemie. 

 

8.2. Nivelul de conformitate a reglementărilor/procedurilor/protocoalelor. 

Din punctul de vedere al monitorizării respectării protocoalelor și a procedurilor, s-a reușit punerea în 

practică un ciclu complet de monitorizare a acestora. 

In urma analizelor privind documentele procedurate la nivelul spitalului (proceduri operationale si 

protocoale terapeutice) s-a constatat ca nu sunt:  

 Definite situatiile in care este permisa depasirea competentelor medicale, in afara specialitatii; 

 Stabilite criterii pentru evaluarea modului in care personalul respecta limita de competenta 

profesionala. 

8.2.1. In urma propunerilor Nucleului de Calitate in Consiliul medical s-au aprobat: 

8.2.1.1. Situațiile în care este permisă depașirea competentelor medicale 

Medicul este obligat să acționeze în limitele de competență profesională deținute în specialitatea sa.  

Cele 3 condiții acceptate pentru efectuarea de acte medicale cu depășirea limitelor de competență 

profesională sunt: 

a) În Situație de urgență; 

b) Cand nu există disponibil personal medical cu competența necesară; 

c) Cand nu se poate amâna inițierea actului medical până la sosirea acestuia /transferul pacientului la altă 

instituție medical competentă. 

După realizarea actului medical este necesar a se completa formularul Raport privind asistenţa medicală 

acordată în situaţii de urgenţă - Anexa nr. 2 din POMD 07 Procedura operational privind obținerea 

acordului informat al pacientului. 

8.2.1.2. Criterii pentru evaluarea modului in care personalul respecta limita de competenta 

profesionala 

a) Diagnosticul stabilit în foaia de observație aparține curiculei de pregătire în  specialitatea pentru care 

medicul are certificat emis de autoritățile sanitare. 

b) Personalul medical care efectuează o manevră/investigație necesară stabilirii diagnosticului are 

competență/atestat autorizat de Ministerul Sănătății. 

c) Protocoalele si ghidurile de practică disponibile au fost respectate de personalul medical, respectiv 

daca: 

 exită concordanță între diagnostic și motivele internării, istoricul bolii și examenul obiectiv al 

pacientului; 

 explorarile paraclinice corespund diagnosticului pozitiv; 

 tratamentul afectiunilor pneumologice este conform ghidurilor și protocoalelor; 

 prescrierea medicației comorbidităților se face la recomandarea  medicilor cu competență în tratarea 

acelor afecțiuni; 

 diagnosticele secundare la externare sunt obiectivate prin scrisori medicale, bilete de externare, 

consulturi interdisciplinare de alte specialități. 

d) Pentru orice fel de act medical s-a luat acordul pacientului informat. 

8.2.2. Analiza procedurilor / protocoalelor in vigoare 

Unitatea spitaliceasca are adoptate si sunt in vigoare un numar de 97 proceduri din care:  

-  10 proceduri de sistem; 
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-  87 proceduri operationale; 

-  7 protocoale de lucru; 

-  13 protocoale medicale (terapeutic si tratament). 

8.2.2.1. In anul 2020 au fost elaborate:  

-  3 proceduri operationale; 

-  1 protocoale medicale (terapeutic si tratament). 

POIM 09 Procedura privind prelevarea, transportul si investigarea probelor biologice 

pentru diag inf cu SARS CoV 2 

POIA 06 Procedura pentru prevenire și intervenție în cazul suspiciunii sau apariției unor 

cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19 

PORU 10 Procedura privind modul de acordare a indemnizatiei de vacanta sub forma de 

voucherelor de vacanta 

PTCL 13 PROTOCOL REABILITARE COVID 19 - PACIENT SPITALIZAT- 

 

 

8.2.2.2. In anul 2020 au fost revizuite:  

-  14 proceduri operationale; 

-  1 protocol medical (terapeutic si tratament). 

POMD 07 Procedura privind obținerea acordului informat al pacientului 

POMD 08 Procedura privind internarea pacientului prin camera de gardă sau secția 

spitalului 

POMD 09 Procedura privind externarea pacientului 

POAD 01 Procedura privind aprovizionare cu materiale şi achiziţionarea de servicii 

POAD 03 Procedura operaţională privind luarea în primire a bunurilor de valoare ale 

pacientului 

POAD 04 Procedura operaţională privind primirea/primirea efectelor civile și efectelor 

spitalului 

POAD 07 Procedura operaţională privind asigurarea transportului pacienților și a 

materialelor în spital 

POAD 12 Procedura de arhivare a documentelor medicale 

POAD 15 Procedura privind gestionarea lenjeriei 

POFC 01 Procedură operatională de stabilire si monitorizare a centrelor de cost, a 

domeniilor si activitatilor cu variabilitate mare a cheltuielilor 

POFC 02 Procedura privind evaluarea periodică a costurilor 

POFC 03 Procedura privind monitorizarea și analizarea periodică a consumurilor 

POFC 04 Procedură operatională privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli 

POFC 09 Procedură operatională privind utilizarea fondurilor alocate de Ministerul 

Sănătății prin transfer 

PTCL 08 PROTOCOL TERAPEUTIC ÎN RECUPERAREA MEDICALĂ 

RESPIRATORIE 

Având în vedere cele menționate anterior, concluzionăm că mecanismul privind analiza conformităților 

reglementărilor/procedurilor/ protocoalelor a devenit o rutină fiind pe deplin implementat. 

 

8.3. Evaluării riscurilor la adresa activităților compartimentului 

 

Riscurile inerente cu expunerea cea mai mare in cadrul compartimentului sunt: 
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a) Imposibilitatea ocupării posturilor din serviciul de management al calității. 

b) Lipsta interesului pentru menținerea sistemului de management al calității 

Statul de functii al unitatii a fost modificat astfel incat sa corespunda cerintelor Ordinului nr. 

1312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de 

sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare 

a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului. 

 

Pe parcursul anului 2020 au fost organizate intalniri de lucru cu toate compartimentele unitatii 

spitalicesti pe teme privind calitatea serviciilor de sanatate. 

8.4. Evaluarea satisfacției pacienților . 

Evaluarea are la bază aplicarea chestionarelor de feedback inmanate pacientilor de la momentul 

internarii. 

Chestionar cuprinde întrebări care-și doresc să evidențieze aspecte generale precum respectarea 

drepturilor, calitatea generala a actului medical, timpul de așteptare, comportamentul medicului curant, 

a asistentelor, informarea pe diverse probleme, condițiile hoteliere.  

Prelucrarea informațiilor din chestionarele colectate are la bază evidențierea aspectelor negative. Datele 

culese și interpretate astfel au o mare veridicitate.  

Prin prelucrarea datelor din chestionare evidențiem, percepția față de starea de curățenie din spital, 

calitatea hranei, condițiile hoteliere și aspectul lenjeriei.  

Apreciem că percepția pacienților poziționează respectivele aspecte evaluate la nivelul superior al 

calificativului maxim ceea ce nu poate decât să întărească convingerea că aceste lucruri sunt importante 

pentru noi când sunt bine primite de pacienți.  

 

Mecanismul de evaluare prin aplicarea chestionarelor de satisfactie in anul 2020 a fost influentat de 

noile regului privind pandemia COVID-19.  

De la data desemnarii spitalului ca unitate suport covid activitatea de colectare a chestionarelor de 

feedback a fost suspendata partial cu informarea pacientilor ca pot utilize platforma informatica 

gazduita de pagina de internet a spitalului. 

 

Din punctul nostru de vedere consideram ca trebuie implementata o noua strategie de implementare a 

mecanismului de feedback, respective transmiterea catre pacienti a chestionarului sub forma de SMS.  

 

8.5. Implementarea proceduri de ingrijire pe tipuri de pacient si nevoi 

Monitorizarea îngrijirilor de sănătate asigurate pacientului și a responsabilității continuității acestora 

este reglementata la nivelul unitatii sanitare. 

 

În prezent pentru toti pacientii internati se intocmeste un dosar de ingrijiri medecale ce are in 

componenta Planul de ingrijire a nevoii de ingrijire identificata cu ocazia evaluarilor efectuate la 

internarea pacientului. 

 

Verificarea modului de implementare revine asistentului șef de sectie, care comunica lunar catre 

Consiliul Medical  rezultatul analizelor efectuate la nivelul sectiei. 

 

8.6. Informarea pacientilor prin mesaje scrise amplasate la loc vizibil  

Spitalul a implementat din anul 2019 un sistem de signalistica pentru orietare interna si externa si 

comunicarea cu pacientii prin amplasarea de aviziere, la locuri vizibile si suporturi de afisaj in toate 

compartimentele medicale ale unitatii. 

Sunt comunicate informațiile de interes general cum ar fi: drepturile si obligațiile pacienților, folosirea 

datelor cu caracter pesonal, circuitele funcționale (traseul pacientului în spital), programul de vizite ale 

apartinatorilor, documete necesare internării, informații despre serviciile medicale disponibile, 
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atenționări, protocoale, lista medicilor, codurile de culori pentru identificarea personalului, circuitele 

functionale, programul de lucru a personalului, meniurile alimentare, programul de servire a mesei, etc. 

Avand in vedere ca in Regiunea Sud-Vest Oltenia nu exista minoritati cu o pondere de 20% din 

populatie, ca in ultimul an caledaristic nu am avut internat nici o persoana de alta nationalitate, ca nu 

am avut problem de comunicare cu pacientii, spitalul a optat pentru un sistem de afisere exclusiv in 

limba română.  

Avand in vedere ca in procesul de acreditare echipa de evaluare a depunctat spitalul din lipsa marcajelor 

multilingvistice vom analiza posibilitatea afisarii unor marcaje/inscripționări multilingvistice.  

8.7. Controlul intern și extern al aparturii 

Controlul intern și extern al aparturii de calitate din laboratorul de analize medicale si radiologie se 

desfășoară după regulile stabilite de standardele de funcționare adoptate. La conducerea spitalului și la 

biroul de management al calității sunt prezentate copii ale dovezilor realizării acestor proceduri de 

verificare.  

 

IX. STADIUL ACREDITARII -  CLICLUL II  

În anul 2020, unitatea sanitara a fost inclusa in programul de Acreditare – Ciclul II. 

Biroul MCSS a asigurat indeplinirea conditiilor pentru previzita fiind într-o comunicare permanentă cu 

responsabilul regional cu acreditarea precum și cu oficiul teritorial al ANMCS. 

În urma analizei documentației rezultate din procesul de evaluare în vederea acreditării, Unitatea de 

Evaluare și Acreditare a Spitalelor a identificat un număr de 1755 indicatori aplicabili, din care 1503 

indicatori conformi si 252 indicatori neconformi, rezultand:  

 Punctajul total obţinut = 81.06% 
(punctaj minim necesar acreditare Categoria I este de 90 %,  

punctaj minim necesar acreditare Categoria II este de 70 %, 

punctaj minim necesar acreditare Categoria III-IV este de 51 %). 

Conditie indeplinita pentru acreditare. 

 Procentajuli ndicatorilor cu punctaj (-10) = 3.70% 

(pentru acreditare Categoria I - 0 %, 

Pentru acreditare Categoria II - maxim 10 %,  

Pentru acreditare Categoria III-IV - maxim 30 %). 

Conditie indeplinita pentru acreditare. 

 Numărul standardelor cu punctaj mai mic de 51% = 2 
(fiecare standard de acreditare trebuie să fie îndeplinit în proporție de cel puțin 51% din punctajul 

maxim pentru acreditarea in Categoria I-IV). 

Conditie neindeplinita pentru acreditare. 

Avand in vedere ca spitalul a obtinut pentru doua standarde procentaje mai mici de 51%, A.N.M.C.S. 

a hotarat: 

 Prelungirea procesului de acreditare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor 

Vladimirescu", pentru o perioadă de maximum 12 luni de la primirea Raportului de acreditare; 

 În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea Raportului de acreditare, Spitalul transmite 

către A.N.M.C.S. și forul tutelar, Graficul de remediere a neconformităților constatate. 

La sfârșitul perioadei stabilite pentru conformarea indicatorilor se poate solicita A.N.M.C.S. analiza și 

verificarea neconformităților care au condus la îndeplinirea sub 51% a standardelor, în vederea 

reîncadrării în altă categorie de acreditare. 

Daca nu se inaiteaza Graficul de remediere sau necoformitatile nu sunt conformate spitalul va primii 

calificativul ”Neacreditat”. 

Raportul de acreditare poate fi accesat in aplicatia CaPeSaRo, Sectiunea III  ”Etapa de acreditare.” 

In vederea conformarii indicatorilor spitalul a depus prin grija Biroul MCSS a intocmit Graficul de 

remediere a neconformitatilor constatate nr. 1039/10.02.2021 ce a fost aprobat de catre Comitetul 

Director si Consiliul Judetean Gorj. 
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Biroul MCSS v-a intocmii in perioada imediat urmatoare si v-a supune aprobarii Consiliului medical 

si Comitetului Director Planul de masuri pentru conformarea indicatorilor asumati prin Graficul de 

remediere. 

 

Biroul tehnic, informatică, întreţinere, psi, protecţia muncii și a mediului. 

 Centrala Termica are un numar de 4 angajati calificati in meseria de fochist, autorizati ISCIR 

SI si are ca principal  obiect de activitate asigurarea unitatii cu apa calda menajera si agent termic. Apa 

calda menajera  se produce prin utilizarea cazanelor cat si prin utilizarea bateriilor de panouri solare. 

In perioada septembrie – aprilie  activitatea se desfasoara  in program de de 24 ore iar in perioada mai- 

august  activitatea se desfasoara in program de 12 ore asigurandu-se astfel efectuarea concediilor de 

odihnă. 

Compartiment Protectia Muncii , Protectia Mediului, P.S.I.  

 s-au efectuat toate controalele medicale periodice cu toti angajatii ; 

 s-a asigurat instruirea periodica in domeniul protectiei muncii si P.S.I.; 

 s-au efectuat simulari impotriva incendiilor cu toti angajatii din unitate ; 

 s-au impartit brosuri de informare impotriva accidentelor, incendiilor si impotriva calamitatiilor la 

angajatii din unitate si pacienti ; 

 s-au intocmit toate documentațiile pentru obținerea autorizatiile de la următoarele instituții: Apele 

Romane ; Protectia Mediului; Protecia Muncii ; Inspectoratul Pentru Situații de Urgența ; 

 s-a intocmit Planul la Dezastre, Planul de evacuare pentru situatii de urgenta;  

 s-au intocmit si asigurat necesarele de scule, materiale si servicii. 

 s-au intocmit referate de achizitii materiale si echipamente pentru buna desfasurare a unitatii ; 

 s-a intocmit Planul de Interventie pe unitate ; 

 s-au achizitionat Stingatoare si Furtune P.S.I ; 

 s-a asigurat non –stop buna desfasurare a echipamentelor si instalatiilor din unitate; 

 s-au intretinut toate spatiile verzi din incinta unitatii ; 

 s-au intreninut  bazinele de apa PSI ; 

 s-a intretinut gazonul din fata spitalului; 

 s-au intretinut toate cladirile din incinta unitatii: bloc salariati, bloc asistenti si vila medici; 

 s-a ierbicidat in zonele din curtea unitatii unde erau maracini si arbusti ; 

 s-a defrisat o suprafata de aproximativ  2,5 ha maracini, arbusti si iarba ; 

 s-au efectuat revizii tehnice la tractorul din dotarea unitatii sanitare; 

 s-a intretinut curatenia in unitatea sanitara ;  

 s-a asigurat necesarul de combustibil pentru buna desfasuare a generatoarele electrice in caz de 

defectiuni la sistemul national de energie electrica ; 

 s-au plantat 250 de arbusti de molid in fata unitatii medicale; 

 s-a asigurat intretinerea instalatiilor din cadrul centralei termice pentru preparaea si furnizarea 

agentului termic; 

 s-a efectuat autorizarea CNCIR a personalului din cadrul Centralei termice; 

 s-a efectuat mentenanta lunara a ascensorului de persoane aflat in dotarea unitatii sanitare; 

 s-a asigurat primirea si predarea lenjeriei  in bune conditii ; 

 s-au intretinut spatiile de depozitare si livrare a lenjerii din unitate ; 

 

Biroul  Aprovizionare, Achiziţii publice, Contractare, Transport. 

În baza bugetului propriu aprobat şi a Planului anual al achiziţiilor publice, în cursul anului 

2020, Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, localitatea Runcu, judetul Gorj, în calitate de 

autoritate contractantă a achiziţionat produse (materiale sanitare, medicamente, reactivi de laborator, 

furniture de birou , materiale de curatenie, dezinfectanti, materiale de intretinere si reparatii, obiecte de 

inventar, echipamente medicale, combustibil, piese auto)  şi servicii, ponderea cea mai mare deţinând-

o achiziţiile publice de medicamente.  
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Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020 a cuprins totalitatea acţiunilor de 

atribuire a contractelor de achizitie publica de care a avut nevoie Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor 

Vladimirescu pentru a-si desfasura in bune conditii activitatea zilnica in vederea furnizarii de servicii 

medicale de calitate. 

 La elaborarea programului anual al achiziţiilor publice s-au avut în vedere: 

 nevoile unitătii în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse; 

 prioritatea în achizitie; 

 fondurile alocate in vederea acoperirii respectivelor nevoi; 

TITLUL II – Bunuri şi servicii (20) în valoare de 2890159 lei, reprezentând un procent de 13.58 % din 

total plăţi: 

 furnituri de birou (20.01.01) în sumă de 22217 lei, adică un procent de 0.78 % din total plăţii 

efectuate la titlul II; 

 materiale de curăţenie (20.01.02) în sumă de 76871 lei, adică un procent de 2.66 % din totalul 

plăţilor aferente bunurilor şi serviciilor; 

 încălzit, iluminat şi forţa motrica (20.01.03) în valoare de 521123 lei, reprezentând un procent de 

18.03 % din total plăţilor aferente titlului II; 

 apă, canal, salubritate (20.01.04) în valoare de 252065 lei, adică un procent de 8.72 % din totalul 

bunurilor şi serviciilor; 

 carburanţi şi lubrifianţi (20.01.05) în sumă de 19369  lei, adică un procent de 0.67 % din total 

bunuri şi servicii; 

 piese de schimb (20.01.06) în sumă de 1020 lei, adică un procent de 0,03 % din total bunuri şi 

servicii; 

 poştă şi telecomunicaţii (20.01.08) în sumă de 26322 lei , adică un procent de 0.91 % din total 

plăţi titlul II; 

 alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (20.01.30) în sumă de  1097544 lei, adică 

un procent de 37.97 % din totalul cheltuielilor de la titlul II; 

 medicamente şi materiale sanitare (20.04.01-20.04.04) în valoare de 784135 lei, ceea ce 

reprezintă 27.13% din totalul plăţilor de la titlul II; 

 bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01-20.05.30) în sumă de 66304 lei (lenjerii si 

accesorii de pat, alte obiecte de inventor ), adică un procent de 2.29 % din total plăţi titlul II; 

 deplasări, detaşări, transferări (20.06) în sumă de 1085 lei, adică un procent de 0.04 % din total 

cheltuieli de la titlul II; 

 pregătire profesională (20.13) în sumă de 9710 lei, adică un procent de 0.34 % din total cheltuieli 

de la titlul II; 

 alte cheltuieli (20.30.01-20.30.30) în valoare de 12394 lei, reprezentand un procent de 0.34 % 

din total cheltuieli titlul II; 

Procedurile aplicate in anul 2020 pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice peste pragul 

prevazut la art.19, din Legea nr. 98/2016 ( valoarea estimata fara TVA, a contractului de achizitie 

publica egala sau mai mare decat echivalentul in lei a pragurilor:  648288 lei/contract de 

furnizare,  648288 lei/contract de servicii,  24977096 lei/contract de lucrari ). 

Pentru achiziţiile a căror valoare cumulată, pe fiecare CPV - categorie de produse/ servicii s-a încadrat 

în limita a pana la 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără 

TVA, este mai mică decât 450.200 lei , achizitionarea s-a efectuat prin “cumpărarea directă”. 

     Pentru achiziţiile a căror  valoare cumulată, pe fiecare CPV - categorie de produse/ servicii s-a 

încadrat în limita de pana la 135.060 lei fără TVA inclus/ an bugetar, respectiv lucrări, în cazul în care 

valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 450.200 lei , achizitionarea s-a efectuat 

prin “cumpărarea directă” si a cuprins achizitiile de: furnituri de birou, materiale de curatenie, materiale 

sanitare, reactivi si consumabile de laborator, piese auto, carburanti si lubrifianti, incalzit si iluminat, 

apa, canal salubrizare, posta si telecomunicatii,  bunuri de natura obiectelor de inventar, reparatii 

curente, prestari servicii si alte cheltuieli. 
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Serviciul Contencios și Administrativ și Culte 

Biroul contencios, administrativ si paza se află  în subordinea directă a managerului. În anul 

2020 acesta  a funcţionat cu un număr  de 5 salariaţi. 

Personalul biroului contencios, administrativ răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu 

încredinţate, potrivit fişei postului. Fişa postului şefului de Birou  se aprobă de manager, iar cele ale 

personalului biroului  de către şeful acestuia. Seful biroului evalueaza anual activitatea subordonatilor. 

În cadrul biroului se desfăşoară următoarele activităţi:  

1. ACTIVITATE DE CONTENCIOS  

Consilierul juridic a acordat asistenţă şi consultanţă juridică de specialitate, a reprezentat interesele 

unitatii în cazul litigiilor. 

Activităţi desfăşurate în cadrul compartimentului contencios în anul 2018. 

Activităţi cu caracter permanent : 

-Reprezentarea la instanţele de judecată în litigii care îşi au izvorul de drept în materia legislaţiei 

muncii, drepturi şi obligaţii ale furnizorilor de servicii medicale şi/sau ale persoanelor fizice şi juridice 

- litigii privind încheierea, modificarea, derularea si încetarea contractelor încheiate unitate cu 

furnizorii de servicii medicale si farmaceutice; 

- litigii de munca; 

- plangere contraventionala impotriva procesului verbal al ITM Gorj; 

- alte cauze care se află pe rolul instanţelor privind contestaţii la executare;  

- cauze care au ca obiect pretenţii, obligaţia de a face.  

În aceste procese  principala sarcină şi activitate a consilierului juridic  a fost aceea de a formula acte 

procesuale necesare dezlegării pricinii. În acest sens,  consilierul juridic a studiat cauzele în care a 

reprezentat instituţia, a redactat, după caz, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note, concluzii 

scrise, cereri de exercitare a căilor de atac în termenele legale. 

-obligaţii de plată ca urmare a Hotărârilor judecătoreşti definitive investite cu formule executorii  

- a acordat asistenta de specialitate in vederea redactarii contractelor, a verificat şi vizat contractele şi 

actele adiţionale privind furnizarea de servicii medicale încheiate între unitate şi furnizorii de servicii 

medicale şi farmaceutice, precum şi  celorlalte documente in care unitatea a fost parte contractantă; 

-a acordat viza de legalitate pentru deciziile emise de manager  şi dispoziţii emise de biroul RUONS. 

În activitatea practică sa constat foarte dese modificări şi completări ale legislaţiei care guvernează 

sistemul de sănătate sau care au impact asupra acestuia. În perioada analizată, consilierul juridic a 

răspuns în termen la solicitările petenţilor, au formulat răspunsuri la actele de procedură emise de 

instanţe în vederea soluţionării litigiilor. 

Compartimentul juridic indeplineste si alte atributii stabilite de catre conducerea unitatii 

Aceste activităţi presupun îndeplinirea următoarelor obligaţii:   

 Asigură asistenţa juridică de specialitate managerului si compartimentelor aparatului propriu de 

lucru, în vederea luării deciziilor.  

 Avizează legalitatea hotărârilor Comitetului Director.  

 Analizează proiectele de decizii înaintate şi face eventuale observaţii cu privire la conţinutul 

acestora pentru încadrarea în normele legale; avizează deciziile managerului după verificarea acestora.  

 Avizează, la cererea managerului, asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de acesta în 

desfăşurarea activităţii unitatii.  

 Avizează legalitatea contractelor care se încheie între unitate şi alte persoane fizice sau juridice; 

avizează orice alt act juridic ce poate angaja răspunderea patrimonială a unitatii.  

 Avizează asupra angajării, derulării şi încetării contractelor de muncă, pentru personalul 

unitatii.   

 Asigură asistenţa de specialitate cu prilejul rezolvării neînţelegerilor precontractuale sau 

litigiilor post contractuale.  

 Asigură asistenţă juridică în rezolvarea de către compartimentele de specialitate a memoriilor, 

cererilor, referatelor  şi propunerilor formulate de acestea. 
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 Asigură soluţionarea reclamaţiilor formulate în temeiul reglementărilor privind liberul acces la 

informaţiile de interes public.  

 Întocmeşte puncte de vedere cu privire la problemele de drept ce se ivesc în activitatea de 

aplicare a actelor normative.  

 Reprezintă şi apără interesele unitatii  în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice 

natură,  precum şi în relaţiile cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină în condiţiile legii 

si ale ROF . 

Propuneri de îmbunătăţire a activităţii:  

 Participarea consilierului juridic la cursuri de perfecţionare, comunicări, simpozioane etc.  

Avizarea proiectelor de contracte  şi a altor lucrări cu caracter juridic care angajează patrimonial 

unitatea, reprezentarea şi apărarea intereselor unitatii în faţa instanţelor de judecată, organelor cu 

atribuţii jurisdicţionale  precum şi a entităţilor administrative.  

 În exercitarea  atribuţiilor sale, consilierul juridic este obligat să păstreze secretul profesional, 

cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, să manifeste onestitate, probitate profesională, corectitudine  şi 

confidenţialitate,  iar pentru avizul de legalitate şi în exercitarea atribuţiilor sale are independenţa 

opiniei, bazată numai pe lege.  

2. ACTIVITATEA DE AVIZARE SUB ASPECTUL LEGALITATII A ACTELOR JURIDICE 

•  De vizare si semnare acte cu caracter juridic  

-  vizare pentru legalitate contracte de achizitii bunuri si servicii, contracte de finantare, contracte de 

sponsorizare si donatie, contracte privind utilitatile, protocoale;  

-  vizare pentru legalitate dispozitii emise de catre managerul unitatii;  

- vizare pentru legalitate contracte individuale de munca si acte aditionale la contractele individuale de 

munca;  

-  vizare pentru legalitate contracte acordare servicii beneficiari ;  

3. ACTIVITATEA DE SOLUTIONARE A SESIZARILOR SI ADRESELOR  

• Raspuns la petitii adresate unitatii si raspuns sau punere in executare a popririlor infiintate de 

executorii judecatoresti sau instantele de judecata; 

4. ACTIVITATEA DE INTOCMIRE A PUNCTELOR DE VEDERE  

De cele mai multe ori, consilierul juridic trebuie să formuleze puncte de vedere pentru aplicarea 

prevederilor legale, fără a exista un punct de vedere unitar aplicabil pe întregul sistem, ceea ce poate 

conduce la divergenţe de opinii. 

5.  ACTIVITATE DE INFORMARE LEGISLATIVA 

- Acorda asistenta juridica compartimentelor, precum si salariatilor;  

- Comunica si prelucreaza actele normative nou aparute sefii de compartimente;  

- Furnizeaza publicului relatiile cerute respectand secretul profesional;  

- Indosariaza , numeroteaza si preda anual documente conform prevederilor legale la arhiva ;  

- Formuleaza raspunsuri la adresele , petitiile si sesizarile autoritatilor si institutiilor publice, precum si 

ale persoanelor fizice;  

6. ACTIVITATE ADMINISTRATIVA SI DE CURATENIE 

 Igrijitoarea din cadrul biroului a efectuat cu responsabilitate lucrarile prevazute in fisa postului, 

in plus a participat la organizarea arhivei la nivelul unitatii, a efectuat curatenia in pavilionul 

administrativ si in alte locatii – au fost efectuate lucrari de constructie, reabilitare, igenizare – conform 

sarcinilor trasate. 

7.  ACTIVITATE DE ARHIVARE 

 Avand in vedere faptul ca acest birou a fost infiintat in urma cu aproximativ doi ani, eforturile 

in vederea organizarii arhivei la nivelul unitatii au fost deosebite. A fost parcursa faza de triere a 

documentelor supuse arhivarii, spatiul destinat arhivei a fost amenajat, igienizat, vopsit, refacut parchet 

si lacuit, a fost intocmita si avizata documentatia specifica, fiind in procedura de avizare si distrugere 

a documentatiei care a depasit termenul de pastrare in arhiva.  

- S-au furnizat relatiile cerute respectand secretul profesional;  

- S-au indosariat , numerotat si predat anual documente conform prevederilor legale la arhiva;  



 

103 

- S-au formulat raspunsuri la adresele , petitiile si sesizarile autoritatilor si institutiilor publice, precum 

si ale persoanelor fizice.  

8.  CONTROL MANAGERIAL INTERN 

In calitate de responsabil cu supravegherea si implementarea controlului managerial intern, am urmarit 

indeplinirea obiectivelor generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial din 

cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” astfel: 

- Intensificarea activităţilor de monitorizare în control desfăşurate la nivelul fiecărei structuri, în scopul 

eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă a resurselor alocate. 

- Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate împotriva 

pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor. 

- Imbunătăţirea comunicării între structurile spitalului, în scopul asigurării circulaţiei informaţiilor 

operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în activitatea de prevenire 

şi control intern. 

- Proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performanţă pentru fiecare activitate, în 

scopul utilizării acestora şi la realizarea analizelor pe baza de criterii obiective, privind valorificarea 

resurselor alocate. 

Controlul intern la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” a avut drept 

obiective: 

 realizarea atributiilor la nivelul fiecarei structuri in mod economic, eficace si eficient; 

 protejarea fondurilor publice; 

 respectarea legilor, normelor, standardelor si reglementarilor in vigoare; 

 dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor 

financiare si de conducere. 

 Prin mijloacele de control intern aplicate, managerul unităţii a constat abaterile de la 

indeplinirea obiectivelor, cauzele care le-au determinat şi masurile ce se impuneau pentru inlaturarea 

acestora si indeplinirea obiectivelor. 

Etapele controlului intern au fost urmatoarele: 

 Constatarea neregularitatilor existente la nivelul fiecarei structuri din cadrul Controlul intern la 

nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, neregularitati care faceau imposibila 

atingerea obiectivelor propuse; 

 Identificarea cauzelor care au determinat abaterile constatate; 

 Dispunerea de masuri care sa duca la indeplinirea obiectivelor intr-un mod economic, eficace 

si eficient. 

Urmare a unei misiuni de auditare efectuata de Consiliul Judetean Gorj, unitatea a primit felicitari si a 

fost evidentiata, recomandata drept exemplu, pentru modul de implementare a Controlului Managerial 

Intern. 

9.IMPLEMENTAREA SI SUPRAVEGEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

In calitate de responsabil cu managementul calității in cadrul SPITALULUI DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE „TUDOR VLADIMIRESCU” RUNCU am elaborat si tinut la zi manual 

calității, care se aplica pentru domeniul principal de activitate al firmei. Manualul descrie organizarea 

si responsabilitatile referitoare la SMC implementat, domeniul de aplicare, politica privind calitatea, 

face referiri la procesele SMC si la interactiunea acestora precum si la procedurile stabilite pentru 

planificarea, desfasurarea controlul si îmbunatatirea permanenta a acestor procese.  

Procedurile descrise în acest manual, procedurile de sistem, procedurile de lucru si instructiunile de 

lucru asociate, constituie practici obligatorii pentru întregul personal. 

RMC are responsabilitatea elaborarii si reviziei MC. Verificarea si aprobarea  MC intra în 

responsabilitatea Managerului care, prin angajamentul asumat, raspunde de realizarea obiectivelor 

politicii în domeniul calității.  

Manualul Calității a fost revizuit ori de câte ori a fost necesar pentru a asigura conformitatea lui cu 

evolutia SMC implementat. Revizia MC este determinata de:  

•  Revizuirea standardului de referinta;  

•  Rezultatele analizei efectuata de management;  
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•  Aparitia unor modificari functionale si organizatorice;  

•  Rezultatul auditului efectuat de organismul de certificare.  

Pentru mentinerea sub control a MC, acesta prezinta urmatoarele elemente de control:  

-  identificare prin cod;  

-  identificarea editiei si reviziei în vigoare;  

-  data intrarii în vigoare;  

-  numele, prenumele si semnatura persoanelor care l-au elaborat, verificat si aprobat;  

-  nr. copie difuzata controlat.   

În exteriorul organizatiei MC poate fi difuzat numai cu aprobarea Managerului, cu precizarea ca este 

un exemplar necontrolat. Exceptie face orgnismul de certificare caruia i se distribuie un exemplar 

controlat.  Arhivarea  MC este asigurata  de catre RMC care pastreaza exemplarele 3 ani de la data 

iesirii din uz. 

Anual au fost realizate misiuni de audit de catre organismul de certificare, concluziile fiinde foarte 

bune. 

10. ACTIVITATE DE ADMINISTRARE PATRIMONIU, MAGAZIE, RECEPTIE SI DISTRIBUTIE 

MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR 

 La nivelul biroului, economistul efectueaza cu professionalism, receptia pentru bunurile 

achizitionate de unitate, elibereaza mijloacele fixe, obiectele de inventar si materialele necesare bunei 

functionari a tuturor compartimentelor din unitate. 

-  Seful biroului a participat  in calitate de membru al comisiei centrale de inventariere si casare a 

bunurilor din patrimoniul unitatii, la efectuarea inventarierii anuale la nivelul unitatii. 

 

Compartiment Pază 

Personalul din compartimentul paza, cu seriozitate și profesionalism a asigurat paza obiectivului 

încredintat sau a postului în care a fost repartizat, paza materialelor, bunurilor și valorilor aflate în raza 

postului sau fața de intenții ce au avut ca scop prejudicierea morală sau materială a unității. 

Au menținut în permanent legatura prin mijloacelor de comunicare ( radio, telefonic) cu seful 

biroului și colegii raportând imediat situațiile ivite în postul încredintat. 

Au efectuat controale asupra persoanelor suspecte sau pe cele care aveau vădita intenție să aducă 

prejudicii materiale societății, au asigurat mentinerea climatului de siguranta si a integritatii persoanelor 

si bunurilor aflate in raza postului. 

 Au efectuat lucrari de mentinere a curateniei in postul de paza, perimetrul ce a fost repartizat 

prin fisa postului si in curtea unitatii atunci cand acest lucru a fost solicitat. 

 

III. SERVICIUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR 

DE SALUBRIZARE GORJ 

 

      Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj  este un 

serviciu public de interes județean, cu personalitate juridică, constituit (1 mai 2007) în temeiul  Legii 

nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, a OUG 

nr.78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 426/2001 cu modificările și completările 

ulterioare, și al prevederilor OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  Activitățile pe care le desfășurăm, la nivelul serviciului, s-au diversificat în timp, având în 

primul rând scopul creșterii calității vieții și a mediului în general, prin realizarea în sistem organizat a 

coordonării activităților de gestionare a deșeurilor și de salubrizare, la nivelul județului Gorj. 

       Intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru Mediu, impune  noi obligații,  angajamente  pentru autoritățile publice locale.Ca aparat 

de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și  a 
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Activităților de Salubrizare Gorj, a întreprins  mai multe activități în  anul 2020, având următoarele 

direcții: 

- sprijin acordat unor UAT-uri în vederea încheierii de contracte pentru colectare-transport-

depozitare deșeuri menajere cu operatorii de salubrizare, dar și pentru respectarea ordonanței nr. 

74/2018, privind regimul deșeurilor; 

- înțelegerea privind gestionarea datelor referitoare la deșeurile municipale și a modului de 

raportare a acestora; 

- îndrumarea autorităților administrației publice locale în vederea respectării de către 

operatorii de salubrizare a contractelor de salubrizare; 

- sprijin prin deplasarea salariaților în localitățile pe care le coordonează, pentru identificarea 

punctelor unde sunt depozitate (aruncate) deșeuri neconforme, dar și pentru păstrarea curățeniei în 

localitățile respective prin acțiuni de voluntariat; 

- urmărește și asigură  respectărea de către consiliile locale a prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 78/2000, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- acordă consiliilor locale sprijin și asistență tehnică în implementarea planurilor regionale și 

județene de gestionare a deșeurilor; 

- urmărirea îndeplinirii de către consiliile locale a măsurilor din planurile regionale și 

județene de gestionare a deșeurilor; 

- urmărirea modului în care consiliile locale asigură colectarea selectivă, transportul, 

neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor; 

- urmărirea asigurării de către consiliile locale a spațiilor necesare pentru colectarea selectivă 

a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu, precum și funcționalitatea 

acestora; 

- analizează propunerile consiliilor locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea 

și protecția mediului; 

- campanii de conștientizare, educație ecologică (separarea deșeurilor pentru compostare și 

reciclare este mult mai avantajoasă decât depozitarea deșeurilor la depozitul ecologic sau incinerarea 

acestora în gospodăria personală, atât din punct de vedere  financiar cât și pentru protecția mediului); 

- distribuirea de materiale de promovare cu prilejul participării la activitățile de 

conștientizare. 

         Serviciul Județean de Gestionare a Deseurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj a 

confirmat participarea la proiectul ,, Elaborarea metodologiei de realizare/revizuire a Planurilor 

Județene a Deșeurilor(PJGD),, în persoana domnului director Popa Luis – Ionuț care a participat la 

ședințele de progres  în grupul de lucru, iar doamna Dobrescu Monica membru în comisia tehnică 

județeană pentru elaborarea planului de menținere a calității aerului în județul Gorj 2019-2023. 

      Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj a avut în 

atenție problemele la nivel județean privind funcționarea Depozitului ecologic din Tg Jiu și efectele 

acestora asupra cetătenilor, participând la toate ședințele de lucru împreună cu Instituția Prefectului, și 

alte instituții abilitate, identificând soluții pentru problemele existente.  

     La începutul anului 2020 a fost întocmit un calendar al activităților de conștientizare, educație 

ecologică, salubrizare și gestionare. 

     În contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale și internaționale, 

generate în luna Martie, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, SJGDAS a fost 

nevoit să–și limiteze acțiunile planificate în anul 2020  respectând astfel  măsurile privitoare la 

prevenirea și limitatea infectării cu COVID 19, precum și protecția angajaților implicați în activitățile 

din teren.           

 

PROIECTUL EDUCATIV,,O EUROPĂ VERDE!”   

       Prin proiectul propus s-a încercat conștientizarea copiilor față de mediul înconjurător, dar și 

despre modul de colecatare separată a deșeurilor municipale.     
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      Printre altele, proiectul și-a propus si sensibilizarea adulților, dar și acomunităților locale, iar 

misiunea pe care ne-am propus să o realizăm a fost să încercăm să formăm prieteni de nădejde, 

ocrotitori ai mediului înconjurător. 

     Scopul proiectului educativ a fost de a valorifica potențialul artistic al elevilor, stimularea 

creativității prin lucrări plastice și formarea unor deprinderi și atitudini de îngrijire și ocrotire a 

mediului, comportament civic, înțelegerea rolului reciclării, în vederea educării unei atitudini pozitive 

față de aceasta. 

     Obiectivele acestui proiect au fost următoarele: 

- Dezvoltarea și valorificarea unor 

deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului 

înconjurător, de reciclare a deșeurilor, protejând 

astfel ,,lumea de mâine”, 

- Stimularea expresivității și 

creativității preșcolarilor și școlarilor prin lucrări 

plastice și practice, 

 

 pe măsura așteptărilor: 

- Elevii au format deprinderi de îngrijire și 

ocrotire a mediului, de reciclare a deșeurilor, 

- Schimbul de experiență între cadrele 

didactice prin lucrări practice și  

- Realizarea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate și imaginație. 

 

rezultatele: 
- Crearea unui impact pozitiv asupra opiniei publice vizând calitatea educației în învățământul 

preșcolar, primar și chiar gimnazial. 

 

La această campania de conștientizare privind colectarea separată a deșeurilor, la școală sau acasă, s-

au înscris 50 de unităti de învățământ.  

 

                             

CAMPANII DE PLANTARE 

      În luna martie a anului trecut, până la declararea stării de urgență, am participat la mai multe 

campanii de plantare, alături de Asociația „TNG”, Asociația „Plantăm fapte bune” și Ocolul Silvic 

Gorj.  

      În cadrul acestor campanii am completat plantația din mai multe localități din județul Gorj, cu 

aproximativ 3000 de puieți de cer și 1.500 de puieți de salcâm, dar și cu 1.800 de puieți de plop.  
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ACȚIUNI DE ECOLOGIZARE 

      Salariații Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, 

împreună cu Prefectura județului Gorj, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, 

Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, Hidroelectrica, dar și cu Salvamont  au participat la  acțiunea 

de ecologizare din zona barajului de la Vădeni și pe cursul râului Jiu, în data de 11 iulie 2020.  

     În acelaști timp, au fost organizate mai multe acțiuni de ecologizare în mai multe zone din 

județul Gorj, printre care Negomir, Motru, Târgul Cărbunești, Defileul Jiului. Aceste acțiuni au fost 

organizate cu un număr redus de participanți, ținând cont de situația epidemiologica de anul trecut. 

 

CAMPANIA „Let's Do It Romania!” 

      În urma unui parteneriat semnat cu Asociația „Let's Do It Romania!” am organizat această 

campanie și în anul 2020. 

 

     Față de anul 2019, din cauza situației epidemiologică, pe parcurusl 

anului trecut am mers pe informarea locuitorilor din județul Gorj, dar și a 

administrațiilor publice locale, să folosească aplicația TrashOut pentru a 

carta zonele cu deșeuri pe care le identifică. 

      În momentul în care aceste zone apar în aplicația platformei 4B, 

construită de „Let's Do It România!, autoritățile din zonele respective 

urmează să fie notificate automat pentru a le ecologiza.  

 

 

CAMPANIE COLECTARE DEEE-uri (electrice și 

electrocasnice vechi) 

 

    Pe parcursul anului 2020 am continuat campania 

,,România reciclează și în județul Gorj”, campanie ce 

urmărește colectarea electrocasnicelor vechi (DEEE-

uri), din poartă în poartă.  

Față de anul 2019, când au participat doar 35 de unități 

administrativ-teritoriale, în anul 2020 s-au înscris 50 de 

primării, iar cantitatea colectată a fost de apromximativ 110 

tone, clasând județul Gorj printre primele din România din 

punct de vedere al modului de organizare, dar și a cantității 

colectate. 

     Toți cei care au participat la această campanie au 

primit tichete valorice. 

 

      

CAMPANII DE COLECTARE DEȘEURI VOLUMINOASE (MOBILĂ) 

    Pe parcursul anului 2020 am organizat mai multe campanii de 

colectare deșeuri voluminoase (mobilă), în majoritatea localităților din 

județul Gorj, campanie organizată cu operatorii de salubrizare ce-și 

desfășoară activitatea pe raza județului. 

      

ÎNTÂLNIRE CU OPERATORII DE SALUBRIZARE 

     Din cauza modificărilor legislative apărute privind colectarea deșeurilor municipale, dar și 

privind colectarea separată, pe parcursul anului 2020 am organizat mai multe întâlniri cu operatorii de 

salubrizare din județul Gorj pentru a vedea modul în care aceștia vor implementa colectarea selectivă 

în localitățile în care își desfășoară activitatea, dar și dacă contractele de concesiune au fost modificate, 

astfel încât să fie adaptate legislației în vigoare. 
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    În același timp, am pus la masă administrațiile publice locale împreună cu operatorii de 

salubrizare pentru a rezolva problemele apărute din punct de vedere al colectării deșeurilor, iar 

populația să nu fie afectată de aceste probleme. 

 

PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 

     Pe parcursul anului 2020 reprezenatnții Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a 

Activităților de Salubrizare Gorj au făcut parte din comisia de elaborare a Planului Județean de 

Gestionare a Deșeurilor, plan ce a fost aprobat în anul 2021 de către Consiliul Județean Gorj. 

 

 

COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE 

     Sprijinirea autorităților administrației publice locale la elaborarea actului administrativ 

reglementat de Legea nr. 132/2010 privind stabilirea responsabilului pentru implementarea colectării 

selective a deșeurilor; 

     Monitorizarea la nivelul instituților publice subordonate Consiliului Județean Gorj, dar și a 

autorităţilor administraţiei publice locale din județul Gorj, a respectării măsurilor privind colectarea 

deșeurilor pentru următoarele categorii, fără a aduce atingere legislației privind ambalajele și deșeurile 

de ambalaje:  

- deșeuri de hârtie și carton;                           

- deșeuri de metal și plastic;  

- deșeuri de sticlă.  

 

ADIS GORJ 

Prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare 

„ADIS” Gorj s-a continuat implementarea colectării separate, din poartă în poartă, în 34 de localități 

din județul Gorj. 

 

DEPOZITUL CONFORM DIN TÂRGU JIU 

      Pe parcursul anului 2020 am participat la mai multe întâlniri organizate de Instituția Prefectului 

Gorj, dar și de Consiliul Județean Gorj, cu privire la situația depozitului conform din Municipiul Târgu 

Jiu.  

    În cadrul acestor întâlniri ne-am exprimat punctul de vedere cu privire la situația acestui depozit 

și am propus și câteva soluții cu privire la situația creată de acest depozit, printre care montarea unor 

biofiltre perfomante la stația de epurare. 

 

ACTIVITATE LEGATĂ DE STAREA DE URGENȚĂ 
     Pe timpul stării de urgență am ținut în permanență legătura cu operatorii de salubrizare, dar și 

cu administrațiile publice locale, pentru a vedea modul în care sunt colectate deșeurile municipale, dacă 

mașinile de salubrizare sunt dezinfectate, precum și modul de colectare a deșeurilor de la cei care erau 

în carantină. 

     În același timp, am pus la dispoziția locuitorilor din județul Gorj un număr de telefon (pentru 

aplicația whatsapp), unde aveau și au posibilitatea să trimită imagini din locurile în care sunt aruncate 

deșeurile municipale, iar acest număr a început să fie folosit.  

     A fost lansată pagina de internet a serviciului https://salubrizare.cjgorj.ro/, am participat la 

emisiuni radio și tv pentru a prezenta cu ce se ocupă serviciul, ce proiecte am desfășurat sau urmează 

să desfășurăm, dorind astfel să fim cât se poate de transparenți privind activitatea noastră. 

    Prin dispoziţia nr. 888/06.08.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, S.J.G.D.A.S Gorj 

a fost desemnat să coordoneze şi să monitorizeze punerea în aplicare  a prevederilor Legii nr.132/2010 

privind  colectarea separată a deşeurilor în cadrul serviciilor de la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, 

dar şi a instituţiilor publice şi societăţilor comerciale din subordine. 

     În același timp, reprezentantul Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților 

de Salubrizare Gorj monitorizează, coordonează şi raportează  conducerii Consiliului Judeţean Gorj 

https://salubrizare.cjgorj.ro/
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cantităţile de deşeuri colectate selectiv de către instituţiile publice din subordinea acestuia, deoarece 

conform legislaţiei în vigoare,  H.G. 856/2002 şi Legea 211/2011, persoanele juridice care generează 

deşeuri  au obligaţia colectării separate, depozitării temporare, predării spre reciclare colectorilor 

autorizaţi, dar şi evidenţierii gestiunii pentru fiecare tip de deşeu.  

     Printre măsurile de reducere a cantităţii de deşeuri eliminate în afara unui cadru controlat, 

enumerăm Campania Naţională pentru Colectarea Cartuşelor de Imprimantă Consumate, Serviciul 

Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare  Gorj fiind unitatea responsabilă 

cu coordonarea acestei acţiuni din partea Consiliului Judeţean Gorj, pentru toate unităţile subordonate. 

      Pe tot parcursul anului 2020, salariaţii serviciului nostru au fost implicaţii în responsabilizarea 

administraţiilor publice locale în ceea ce  priveşte obligativitatea  colectării separate, pentru cel puţin 

următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic, sticlă. 

      Consiliile locale şi unitățile administrativ teritoriale din județul Gorj trebuie să conştientizeze 

faptul că o colectare selectivă bine organizată reduce costurile de gestionare a deşeurilor. 

    

IV. SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT GORJ 

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciul 

Public Județean Salvamont Gorj îl constituie patrularea preventivă în zonele montane cu aflux turistic 

mare, grad de periculozitate ridicat și în stațiunile montane de practicare intensivă a sporturilor de iarnă, 

deplasarea de urgență la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a bolnavului, acordarea primului 

ajutor medical și transportarea acestuia la prima unitate medicală de specialitate, participarea la 

acțiunile de prevenire a accidentelor în munți  și în 

mediul subteran speologic și amenajarea și întreținerea 

traseelor turistice montane. 

De asemenea, în conformitate cu Procedura de 

sistem nr. 3654/2017 a Ministerului de Interne  privind 

managementul informațiilor și managementul 

resurselor în cadrul acțiunilor de căutare-salvare și în 

alte zone cu acces dificil, activitatea structurilor 

salvamont a fost extinsă și în afara zonei montane, 

respectiv, în orice alte locuri greu accesibile. 

Activitatea de salvare montană a anului 2020  

s-a desfășurat sub influența pandemiei de Covid 19, 

pandemie ce a impus schimbarea radicală a 

procedurilor de intervenție și a echipamentului de 

lucru, reorganizarea programului de lucru și 

distribuirea angajaților pe ture și posturi de lucru astfel 

încât să se evite o eventuală răspândire a virusului în 

cadrul colectivului. Măsurile adoptate și-au dovedit 

eficacitatea, activitatea operativă a instituției nefiind 

afectată în perioadele în care unii angajați au fost 

bolnavi sau în izolare. 

Chiar dacă sezonul de iarnă a fost redus cu cca 1,5 luni, sezonul de vară a înregistrat un număr 

ne mai întâlnit de turiști pe munte, muntele asigurând nu numai o locație în care se puteau desfășura 

activități sportiv recreative în condiții de distanțare fizică, dar și una dintre puținele posibilități de 

recreere la îndemâna tuturor, în condițiile în care excursiile externe nu erau posibile.   

Pentru prevenirea accidentelor montane sau organizat acțiuni de patrulare - prevenire 

concentrate către zonele identificate cu mare potențial și afluență turistică, cu risc și probabilitate mare 

de producere a accidentelor, precum și în zonele de plai cu așezări de sezoniere sau permanente,  astfel: 

- În zona munților Cerna, Mehedinți, Godeanu s-au efectuat 65 de zile/om în următoarele 

perimetre de interes turistic : Plaiul Cloșani,  Motru Sec, Plaiul Sohodol, valea Lupșa, lac Valea Mare, 

valea Cernei, Izvoarele Cernei, Cerna Sat, pe creasta munților Godeanu și pe traseele de acces/retragere 

din zona de crestă a munților  Mehedinți  și a munților Godeanu; 
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- În zona munților Vâlcan s-au efectuat peste 186 de zile/om în următoarele perimetre de interes 

turistic sau așezări de conace: Plaiul Schela,  valea Șușiței Verzi și cea a Șușiței Seci, Valea 

Sohodolului, Valea Bâlta, lac Vâja, Plaiul Tismana, Valea și Plaiul Pocruia, zona de alpinism Cheile 

Sohodolului, perimetrele speologice  Runcu, Tismana, Pocruia  și pe traseele turistice pedestre ce 

pornesc din zona submontană către zona de creastă; 

- În zona munților Parâng și Căpățânei s-au efectuat 249 de zile/om în următoarele perimetre de 

interes turistic Cheile Oltețului, Cheile Galbenului, zona de campare  alpină Gâlcescu, culme Crasna-

Molidviș, Lainici, perimetru speologic Polovragi – Baia de Fier, zonele de alpinism Polovragi și  Baia 

de Fier  și pe cele 10 trasee turistice pedestre adiacente traseelor de creastă. 

Aceste activități s-au organizat la fiecare  sfârșit de săptămână, permanent pe perioada 

vacanțelor școlare, în cel puțin doua locații diferite din munții din Vestul, respectiv Estul județului, 

reușindu-se  astfel  o distribuție judicioasă în teritoriu a echipelor de prim răspuns la intervenție, 

asigurându-se astfel nu numai un timp de intervenție scurt, ci, și un grad de răspuns la solicitări de 

100%.  

În cursul anului 2020 s-au realizat un număr de peste 1.960 zile patrulare/om, ca asistență în 

stațiunea Rânca și în zona montană adiacentă cu un număr de 2-10 salvatori montani zilnic.  

Astfel, la cabinetul medical al Baza de Intervenție Salvamont de la Rânca a fost asigurată 

asistența în regim zilnic de permanență, 24/24 h, indiferent de sezon și de afluxul de turiști din zonă, 

salvamontiștii aflați în tură între care și minim doi salvatori montani cu calificare și de paramedic, pe 

lângă activitățile specifice profesiei, acționând și ca echipă de prim răspuns la situațiile ce necesitau 

prim ajutor medical produse la nivelul structurilor de primire turistică din stațiune.  Pentru intervenția 

operativă în zonă a fost asigurată în permanență o ambulanță Salvamont pentru transportul cazurilor 

grave la spital sau până la locul de întâlnire cu ambulanța SAJ, SMURD sau elicopter. 

În cele 9 posturi salvamont din zona submontană a județului asistența a fost asigurată, astfel, 

sezonier, în 4 posturi salvamont și, permanent, în 5 posturi cu personal administrativ cu pregătire în 

oferirea de informații turistice și atestat și ca salvator montan. Alături de aceștia, în weekendurile din 

sezonul turistic posturile Salvamont au fost asigurate și cu echipaje suplimentare de salvatori montani. 

În posturile Salvamont din Polovragi, Baia de Fier și Padeș a fost asigurată zilnic asistența și în 

cabinetele medicale, persoanele ce deservesc aceste baze având și calificarea de paramedici.  

În perioada de referință, salvamontiștii gorjeni au fost solicitați să intervină la un număr de 261 

de evenimente în care au fost salvate 283 persoane. Dintre aceste evenimente, un număr de 257 de 

evenimente s-au petrecut în zona montană a 

județului Gorj, iar la 4 evenimente, salvatorii 

din cadrul Serviciului Public Județean 

Salvamont Gorj, fiind solicitați să intervină ca 

structură de sprijin în afara zonei montane. 

Dintre evenimentele produse în zona 

montană, 134 au fost accidente specifice 

sezonului de iarnă, iar 127, accidente 

specifice perioadei de vară. Din numărul total 

de cazuri, după intervenția echipelor 

Salvamont pentru acordarea primului ajutor și 

transportul în zona montana, 51 de cazuri au 

fost predate ambulanțelor SAJ sau SMURD, 

unul elicopterului SMURD, 24 de  cazuri au 

fost transportate direct la unitățile medicale cu 

ambulanța Salvamont Gorj, iar 3 cazuri serviciului IML.       

Pe linie de salvare speologică au fost organizată o acțiune de pregătire interjudețeană, în luna 

octombrie, acțiune ce a urmărit recunoașterea, acomodarea și lucrul în mediul subteran speologic, 

precum și omogenizarea salvatorilor în condițiile de mare dificultate și mare încărcare psihică ce apar 

în cazul unor accidente cu grad ridicat de dificultate sau cu victime multiple. Obiectivele pregătirii au 

urmărit coordonarea acțiunii din momentul pre-alertei până la încheierea misiunii, instalarea punctului 
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de comandă exterior și a celor de comandă interioare, gestionarea corectă și eficientă a resurselor umane 

și materiale, evaluarea și managementul riscurilor în zona de subteran și în exterior, instalarea 

bivuacului de prim ajutor subteran, echiparea traseului de acces și evacuare, realizarea dezobstrucțiilor 

necesare pentru acces și evacuare, testarea de noi echipamente de transport accidentați și de 

radiocomunicații subterane, evacuarea și proceduri de transfer al accidentaților de la echipajele de 

intervenție în subteran către echipajele terestre salvamont, respectiv SMURD/Ambulanță, precum și 

testarea echipamentelor de radiocomunicații și TETRA în teren variat montan. 

În luna iulie, salvamontiștii au participat la activitățile organizate pentru ecologizarea râului Jiu 

acționând cu ambarcațiuni și cu personal 

pregătit și echipat pentru intervenții în mediul 

acvatic.  

Starea marcajelor si a traseelor turistice 

este bună, traseele turistice pedestre au fost 

verificate la ieșirea din iarnă, au fost refăcute 

potecile, podețele și marcajele, pe majoritatea 

traseelor fiind montate noi săgeți indicatoare, iar 

zonele expuse pericolului formării de avalanșe 

au fost  semnalizate și marcate corespunzător cu 

panouri de avertizare.  

De asemenea, panourile indicatoare și de 

promovare turistică din principalele zone 

turistice sau căi de acces către acestea au fost re-

lăcuite și, acolo unde a fost cazul, a fost înlocuită 

și suprafață printată. 

Trebuie menționată acțiunea de 

remarcare a traseelor turistice montane precum 

si de refacere și întreținere a suprafețelor de 

lemn prin lăcuire a fost realizate prin proiectul “Culorile Românei”, proiect prin care Policolor România 

ne-a oferit gratuit o cantitate consistentă de lacuri și vopseluri.  

În perioada de referință au fost înlocuite și suprafețele printate de pe cele 6 panouri de informare 

turistică amplasate la principalele intrări turistice din județ.  

Baza de date a Centrului de Informații Turistice s-a reactualizat în permanență  și a fost pusă la 

dispoziția tuturor turiștilor interesați, încercându-se promovarea acestei prin toate mijloacele : presa, 

internet, târguri turism, materiale promoționale, etc. 

De asemenea, am acordat sprijin în realizarea unor emisiuni radio/TV și a unor articole în presa 

scrisă cu caracter  promoțional al potențialului turistic al județului Gorj cu următoarele posturi de 

televiziune și radio: TVR 1, TVR 2, TVR Internațional, TVR Cultural, TVR Craiova, Antena 1, PRO 

TV, Realitatea, Radio 21, Radio Craiova, Radio România Internațional, etc., continuându-se 

colaborarea cu studioul teritorial de radio „ Radio Oltenia” în baza căreia, săptămânal, în fiecare zi de 

vineri, am beneficiat  gratuit de un spațiu de emisie  pentru a promova destinații turistice din județul 

Gorj. 

Dotarea echipelor de salvatori a fost  corespunzătoare  intervenției în orice tip de accident 

montan, și în acest an, continuându-se dezvoltarea capacității operaționale de intervenție, prin 

concentrarea a patru nuclee de salvatori, în Rânca și Polovragi pentru partea de Est a județului,  Târgu 

Jiu și Padeș pentru partea centrală și cea de Vest a zonei montane, nuclee dotate cu mașini de 

intervenție, ATV și echipamentele de salvare necesare astfel încât timpii de reacție și răspuns la 

evenimentul montan să fie cât mai mici. În bazele de la Târgu Jiu și Rânca au fost dislocate cele două 

ambulanțe Salvamont, special pregătite și dotate pentru intervenția în teren montan variat. 

În cadrul activității nu au existat probleme disciplinare, absențe nemotivate, nerespectări ale 

codului de conduită profesională sau accidente de muncă.   

Activitatea financiar-contabilă  s-a desfășurat bine pe toate cele trei capitole bugetare, 

personal , materiale și investiții,  realizându-se o execuție bugetară de peste 98 %. 
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Structura operațională de intervenție pentru salvarea montană a celor patru formații de 

intervenție a fost asigurată cu 19 salvatori montani profesioniști (13 angajați ai S.P.J. Salvamont Gorj 

și 6 angajați cu contract de prestare de servicii ) și 9 salvatori voluntari, alături de care, la acțiunile de 

patrulare, pregătire sau chiar la intervenții de salvare cu grad mai redus de dificultate și periculozitate, 

aflându-se în permanență 5-6 candidați aflați în diverse etape de formare profesioanală. 

Pentru anul 2021 se va urmări dezvoltarea unor nucleelor de prim răspuns la evenimentul 

montan în posturile salvamont din extremitățile 

județului, respectiv din Polovragi  și Padeș, 

dotarea lor cu mijloace salvare, intervenție și de 

deplasare, mașină de teren sau ATV, astfel încât 

personalul de aici să poate interveni, după caz, 

ca echipă de prim răspuns la eveniment, din 

primul moment al alarmării până la sosirea 

echipelor de salvatori din bazele din Târgu Jiu 

sau Rânca, sau chiar ca echipaj capabil să 

soluționeze cazul fără resurse de sprijin. De 

asemenea, se va răspunde și se va acorda sprijin 

în organizarea competițiilor sportive, artistice și 

culturale care se vor organiza în zona montană și se va continua colaborarea cu instituțiile de învățământ 

din județ privind educația montană în rândul copiilor și tinerilor, asigurându-se  asistență de specialitate 

necesară pe perioada  desfășurării acestor acțiuni.   

Pe plan național  în funcție de prioritățile activității se va asigura participarea la acțiunile de 

pregătire/perfecționare și testare/autorizare a salvatorilor alpini  și salvatorilor speologi,  iar pe plan 

internațional se va continua colaborarea cu  partenerii tradiționali ai echipei și se va încerca, în limita 

bugetului, participarea la acțiunile internaționale la care membrii Serviciului Public Județean 

Salvamont Gorj  vor fi invitați. 

Traseele turistice montane vor fi verificate și întreținute în permanență și se va demara acțiunea 

de întocmire a documentației necesare pentru omologarea acestor trasee. 

Echipamentul de lucru, protecție și salvare se va verifica și testa permanent astfel încât sa 

corespunda normelor tehnice in vigoare si se va înlocui ori de cate ori este nevoie astfel încât acțiunile 

de salvare sa se desfășoare in deplină siguranță pentru salvatori și accidentați. 

Întrucât la jumătatea anului 2021 va expira acreditarea  serviciului Salvamont pentru a desfășura 

activități de prevenire a accidentelor montane și de salvare în munți și de certificare a formațiilor de 

salvare privind capacitatea operațională o atenție deosebită va fi acordată demarării și finalizării acestui 

procesul de acreditare astfel încât să se întrunească toate cerințele necesare și acreditarea să fie obținută 

pe perioada maximă, respectiv 5 ani.  

Din anul 2016, directorul Serviciului Public Județean Salvamont Gorj a fost ales președinte al 

Asociației Naționale a Salvatorilor Montani din România, asociație de utilitate publică desemnată prin 

lege să asigure emiterea de norme tehnice pentru salvarea montană și Autoritate Competentă în 

formarea profesională a salvatorilor montani și al Consiliului Național al Serviciilor Publice Salvamont, 

iar din anul 2020 a fost reales vicepreședinte al Comisie pentru salvarea montană din cadrul 

Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Considerăm ca a fost încă un an bun pentru activitatea de salvare montană la nivelul județului 

Gorj, an în care, la fel ca întotdeauna,  s-a reușit să se facă față tuturor solicitărilor și, mai ales, să se  

cristalizeze un nucleu puternic de salvatori profesioniști  și voluntari care să poată menține, mereu, 

activitatea de salvare montană la un nivel foarte bun. 
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C. AGENȚI ECONOMICI AFLAȚI SUB AUTORITATEA CONSILIULUI JUDEȚEAN 

GORJ 

I. PARCUL INDUSTRIAL GORJ  

Conform raportărilor primite din partea administratorului Parcului Industrial Gorj, pe parcursul 

anului 2020, activitatea de organizare și funcționare s-a desfășurat, după cum urmează:  

- Închirierea de spații de producție 

- Întreținerea infrastructurii 

- Consultanță în  vederea deschiderii de  noi  societăți  

- Demersurile necesare în vederea executării alimentării separate cu energie electrică a Parcului 

Industrial 
Conform bilanţului contabil, societatea administrator a înregistrat în anul 2020, cifra de afaceri 228.323 

lei, profit net 17.015 lei.  

La data de 31.01.2020, Parcul Industrial Gorj S.A. avea de recuperat 99.894,49 lei, iar la data de 

31.01.2021, avea de recuperat 52.034,86 lei. Pentru suma de 31.823,19 lei s-a deschis actiune in Instanta pentru 

recuperarea acesteia. 

Gradul de ocupare a spatiilor de productie s-a ridicat la 80% din spatiile disponibile. 

Pe parcursul anului 2020 au avut loc 3 (trei) avarii la reteaua de alimentare cu energie electrica față de 

care U.M. Sadu S.A. a manifestat un interes scazut pentru reparatii, sarcina remedierii acestora fiind asumata de 

administratia parcului industrial.De asemenea, s-a procedat la o curatenie generala pe intreg perimetrul parcului 

avand in vedere ca vegetatia crescuta necontrolat obstructiona inclusiv caile de acces. S-a procedat, cu mijloace 

proprii, la curatirea si prelungirea sistemului de drenaj al apelor pluviale avand in vedere solicitarile agentilor 

economici rezidenti in acest sens. S-a amenajat spatii de parcare si depozitare stric necesare pentru desfasurarea 

activitatii economice in incinta parcului industrial. A fost înlocuit firmamentul situat la intrarea în perimetrul 

parcului industrial, îmbunătățindu-se imaginea acestuia. 

Lista agenţilor economici care activează în parcul industrial, la sfârşitul anului de raportare 

(decembrie 2020): 

Nr. 

crt. 

Denumire Clasificare 

întreprindere 

micro/mica/ 

mijlocie/mare 

Anul 

localizării 

Descrierea 

activităţilor 

desfăşurate 

(conform cod 

CAEN şi CPSA) 

 

Nr. salariați 

Ţara de 

origine a 

agenţilor 

economici 

*) 
1. S.C. LEONI S.A. MIJLOCIE 2018 Cablaje auto 285 GERMANIA 

2. S.C. SOYMEX 
COM S.R.L. 

MIJLOCIE 2005 Comertul cu amanuntul, 
in magazine specializate, 

al altor produse n.c.a.-

cod CAEN 5248 

22 ROMANIA 

3. S.C. EUROM 
LEGNO 

INTERMED 
2013  S.R.L. 

MICA 2013 Tăierea și rindeluirea 
lemnului – cod CAEN 

1610 

10 ROMANIA 

4. S.C. ATSAORP 

CONFEX S.R.L. 

 

MICA 2016 Fabricarea altor articole 

de imbracaminte 

(exclusiv lenjerie de 
corp) –cod CAEN 1413 

8 ROMANIA 

5. S.C. YLECEN 

SERV S.R.L. 
 

MICA 2014 Taierea si rindeluirea 

lemnului –cod CAEN 
1610 

 

13 ROMANIA 

6. S.C. 

NEWDUMADIN
VEST SRL 

MICA 2018 Tăierea și rindeluirea 

lemnului -cod 
CAEN1610 

1 ROMANIA 

7. S.C. ALBI21 

PRODUCT 
S.R.L. 

MICA 

 

2019 Fabricarea altor produse 

din lemn; fabricarea 
articolelor din pluta, paie 

si din alte materiale 

vegetale impletite, cod 
CAEN 1629 

4 ROMANIA 

8. S.C. FARPIFOR 

S.R.L. 

MIJLOCIE 2005 Faricarea articolelor din 

fire metalice; fabricarea 

de lanturi si arcuri-cod 
CAEN 2593 

12 ROMANIA 
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9 S.C. TRIOD 
STAR 2003 

S.R.L. 

MICA 2003 Alte activitati de 
curatenie (inclusiv 

activitati de deratizare, de 

dezinfectie si de 
dezinsectie, maturat 

stradal si indepartarea 

zapezii si a ghetii)-cod 
CAEN 8129 

23 ROMÂNIA 

Efectivul salariaţilor în parcul industrial la sfârşitul anului de raportare (decembrie 2020): 

Societatea-administrator (Nr. persoane) 5 

Agenţii economici locatari în parcul industrial 

administrat (Nr. persoane) 

378 

 

Administratorul parcului industrial: 

a) respectă și monitorizează respectarea principiilor generale înscrise la art. 2 din Legea nr. 

186/2013; 

b) efectueaza selecția rezidenților parcului dintre operatorii economici care au înregistrat oferte, 

în condițiile regulamentului adoptat în acest sens; 

c) încheie contracte de administrare și prestări de servicii conexe cu rezidenții parcului, selectați 

potrivit regulamentului adoptat în acest sens; 

d) asigură rezidenților parcului dreptul de folosință asupra utilităților care formează obiectul 

contractelor de administrare și prestări de servicii conexe încheiate cu aceștia; 

e) asigură rezidenților parcului, inclusiv celor mentionați la art. 10 alin. (4) din Legea nr. 

186/2013, dreptul de folosință asupra infrastructurii comune;  

f) efectuează lucrările și serviciile de mentenanță reparații  și/sau modernizări, convenite, după 

caz, asupra infrastructurii parcului, astfel încât să asigure rezidenților parcului folosința normală asupra 

unităților, infrastructurii exclusive și infrastructurii comune; 

g) încheie contracte comerciale cu furnizorii primari de utilități, dintre care enumeram, cu titlu 

exemplificativ, energie termică, apă, servicii de canalizare, servicii de telecomunicații, gaze naturale; 

h) elaborează strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial; 

i) asigură publicarea informărilor prin intermediul web site-ului propriu și al avizierului; 

j) gestionează fondurile financiare obținute din activitatea de administrare a parcului industrial, 

în conformitate cu strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial; 

k) colaborează și cooperează cu autoritățile publice centrale și/sau locale, interne  și/sau 

comunitare, în vederea asigurării respectării legii în cadrul parcului industrial, precum și în scopul 

implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial; 

l) colaborează și cooperează cu organizațiile neguvernamentale, cu camerele de comert și 

industrie  și, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în vederea implementării strategiei de 

dezvoltare a parcului industrial. 

 

 

 

Vicepreședinte, 

Dorin-Dan Tașcău
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