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Administraţia Spitalelor şi Serviciilor 

Medicale Bucureşti este serviciu public 

organizat ca instituție publică de interes 

local al Municipiului București cu 

personalitate juridică, finanţată din bugetul  

Municipiului București, înfiinţată prin 

Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 

378/09.12.2008, modificată prin Hotărârea 

CGMB nr. 298/31.08.2009. 

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor 

Medicale Bucureşti este organizată şi 

funcţionează în baza Legii Administraţiei 

Publice Locale nr. 215/2001, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza prevederilor OUG nr.162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sanãtãtii cãtre 

autoritãţile administraţiei publice şi a Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.378/2008. 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRAŢIEI SPITALELOR ŞI 

SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI  

✓ asigurarea unui management eficient şi eficace în unităţile sanitare publice pentru care s-a 

transferat managementul asistenţei medicale, conform O.U.G. nr.162/2008 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

✓ administrarea şi întretinerea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice, 

precum şi a terenurilor aferente, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare cu paturi 

prevăzute la art. 16 din O.U.G. nr.162/2008, aflate în domeniul public al municipiului Bucureşti 

şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Acestea se transmit 

în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea dispoziţiilor Legii 

nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 

1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

✓ evaluarea indicatorilor privind activitatea desfăşurată în unităţile sanitare publice cu paturi; 

✓ exercitarea ansamblului de atribuţii şi competente preluate de la  Ministerul Sănătăţii cu privire 

la asistenţa medicală şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ public preşcolar, şcolar şi 

universitar din municipiul Bucuresti; 

act:19733%20-1
act:92605%20-1
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✓ asigurarea acordării asistenţei medicale şi de medicină dentară, preşcolarilor, elevilor şi 

studenţilor pe toată perioada în care se află în unităţile de învăţământ public preşcolar, şcolar şi 

universitar din municipiul Bucureşti; 

✓ activitatea de soluţionare legală a petiţiilor cu privire la asistenţa medicală din domeniul său de 

competenţă. 

19 SPITALE ÎN ADMINISTRAREA ASSMB 

CU UN NUMAR TOTAL DE 5.739 PATURI DE SPITALIZARE CONTINUĂ  

1. Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu" 

2. Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor" 

3. Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino 

4. Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" 

5. Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" 

6. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" 

7. Centrul Clinic de boli reumatismale "Dr. Ion Stoia" 

8. Spitalul de pneumoftiziologie "Sfantul Stefan" 

9. Spitalul Clinic "Sfanta Maria" 

10. Spitalul Clinic Filantropia 

11. Spitalul Clinic Coltea 

12. Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos" 

13. Spitalul de Boli Cronice Sfantul Luca 

14. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" 

15. Spitalul Clinic Obstetrica – Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" 

16. Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" 

17. Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian" 

18. Spitalul Clinic de Chirurgie  Oro-Maxilo-Faciala "Prof. Dr. Dan Theodorescu" 

19. Spitalul Clinic Colentina 

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ ȘI STOMATOLOGIE  

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti  are în subordine cabinetele de 

asistenţă medicală şcolară, respectiv cabinetele de medicină generală şi cabinetele stomatologice din 

unităţile de învăţământ public preşcolar, şcolar şi universitar din municipiul Bucureşti.  

Pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, la nivelul unităților de învățământ 

public preșcolar, școlar și universitar, în administrarea ASSMB, funcționează 598 cabinete medicale 

din care:  

✓ 448 cabinete medicină generală  

✓ 150 cabinete medicină dentară 

și personal angajat: 

➢ 160 medici dentiști,  

➢ 127 medici medicină generală,  

➢ 559 asistenți medicali generaliști 

 



 

 

   7 

  

 

1. SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU 

 

Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor 

Gomoiu” este unul dintre cele mai vechi 

spitale pentru copii din România. A fost dat în 

folosință în anul 1927, director fiind numit la 

acea vreme prof. Victor Gomoiu. Organizat în 

perioada interbelică ca un spital care oferea 

servicii medicale populației sărace, spitalul a 

început să ofere după cel de al 2-lea război 

mondial, servicii strict pediatrice, devenind 

astăzi unul dintre cele mai importante spitale de 

copii din București. Începând cu anul 2008, 

spitalul a intrat în subordinea Primăriei 

Municipiului București și a Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

 

PROIECTE DE INVESTIȚII REALIZATE  

1.1.EXTINDEREA – MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SPITALULUI 

CLINIC DE COPII “DOCTOR VICTOR GOMOIU” - PROIECT 

FINALIZAT ȘI INAUGURAT ÎN ANUL 2018  

 

În cursul anului 2018 a fost finalizată și inaugurată noua clădire a Spitalului  Clinic de copii 

”Dr. Gomoiu”. Primul spital pentru copii contruit în Municipiul Bucureşti în ultimii 30 de ani este 

situat în curtea actualei unități sanitare, veche de aproape o sută de ani. Spitalul are șase etaje plus 

un etaj tehnic și este dotat cu aparatură și echipamente medicale de ultimă generație. 

 

A fost implementat proiectul privind finalizare echiparea Spitalului Clinic de Copii “Doctor 

Victor Gomoiu” după cum urmează:  

• Echiparea, instalarea și punerea în funcțiune a biberoneriei, procedură finalizată în anul 

2018 

• Furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a bucătăriei-este în stadiul de evaluare tehnică.  

• Furnizarea și montajul de mobilier medical și nemedical, în procedura de analiză la ANAP 
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VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI CONFORM DEVIZULUI GENERAL APROBAT:  

278.727.408 lei 

 

 

• ~ 19.260 mp suprafața construită (comparativ cu 5.660 mp-spitalul vechi): 

- 6 etaje și un etaj tehnic. 

- 52 locuri de parcare subteran și 72 locuri de parcare suprateran. 

 

 

• 222 de paturi (comparativ cu 167 de paturi deținute de spitalul vechi). 

- 202 de paturi de spitalizare continuă (comparativ cu 157 paturi în spitalul vechi). 

- 20 de paturi pentru spitalizare de zi (comparativ cu 10 de paturi în spitalul vechi). 

- 50 de paturi pentru însoțitori (comparativ cu 30 de paturi în spitalul vechi). 

 

 

• 7 Secții nou înființate:  

- 3 secții clinice pediatrie. 

- un compartiment dermatovenerologie. 

- secția ATI. 

- secția oropedie pediatrică.  

- secția chirurgie pediatrică. 

- compartiment hematologie. 

- compartiment oncologie medicală. 
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• 10 Săli de operații (comparativ cu 2 săli existente în vechiul spital ce deserveau unei 

singure specializări): 

- 2 săli operații ORL.  

- 4 săli operații chirurgie pediatrică.  

- 4 săli de operație pentru ortopedie pediatrică. 

 

 

 

PROIECTE DE INVESTIȚII APROBATE, ÎN CURS DE EXECUȚIE  

 

1.1.AMBULATORIUL INTEGRAT- LOC DE JOACĂ PENTRU COPII  

În luna decembrie 2018 a fost 

finalizată și recepționată amenajarea 

unui loc de joacă pentru copii și copii 

cu dizabilități în cadrul Ambulatoriului 

Integrat al Spitalului. Valoarea 

amenajării este de 185.000 lei. 

Suprafața totală de 225 mp a fost 

structurată în 2 sectoare, din care un 

sector de 75 mp pentru copii cu nevoi 

speciale, dotat cu echipamente de joacă 

specifice handicapului locomotor, iar 

celălalt sector este un sector standard 

de joacă, leagăne, carusel și balansoar. 



 

 

   10 

  

 

 

1.2.CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ONCOPEDIATRIE  PROIECT APROBAT 

PRIN H.C.G.M.B. NR 380/26.07.2018 - 

VALOARE ESTIMATĂ 107.100.000 LEI , FĂRĂ ECHIPAMENTE  

 

În cursul anului 2018 a fost finalizată expertiza tehnică cu privire la demolarea vechii clădiri 

a spitalului și sunt în curs de obținere avizele pentru demolare. Pe amplasamentul vechi al clădirii 

va fi edificat un Centru de Excelentă în Oncopediatrie care va cuprinde: 

 

✓ Secție de hematologie și oncologie pediatrică, prin relocarea și dezvoltarea 

compartimentelor din structura noului spital ”Victor Gomoiu”. 

✓ Camere sterile pentru transplant medular. 

✓ Secție de ortopedie oncologică. 

✓ Compartiment de îngrijri paleative. 

✓ Cabinete de consultații de specialitate pentru pacienții oncologici și de consiliere 

psihologică pentru părinți. 

✓ Birou dedicat registrului de afecțiuni oncologice pediatrice.. 

✓ Spații de cazare pentru părinții copiilor internați. 

✓ Săli de joacă și de cinema pentru copii. 

✓ Bazin de kinetoterapie pentru copiii care beneficiază de protezare oncologică. 

✓ Bazin pentru hidrokinetoterapie. 

✓ Bancă de țesuturi și organe inclusiv bancă de os. 

       

Acest centru se va integra în structura funcțională a noului Spital Clinic de Copii ”Dr. Victor 

Gomoiu”, beneficiind de serviciile de imagistică, de explorări funcționale, de laboratorul de analize 

medicale, de anatomie patologică, precum și de serviciile secțiilor și compartimentelor medicale. 

În ceea ce privește asigurarea serviciilor de radioterapie, acestea vor fi prevăzute în proiectul 

de înființare a unui Centru de Protonterapie și radioterapie convențională, ce urmează a fi demarat 

în București. Astfel, prin realizarea acestor proiecte, pacienții pediatrici cu afecțiuni oncologice vor 

putea beneficia de servicii medicale integrate, complete, la nivel European. 
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INVESTIȚII -  ECHIPAMENTE, APARATURĂ MEDICALĂ 11.466.308 LEI  

 

Denumire echipament 
ca

n
ti

ta
te

 

 mii lei 

buget local 

-                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget local 

- achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat (DSP/MS) - 

achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțare 

de la 

bugetul 

local 

Total general 8.370,92 3.049,99 35,64 8,78 0,98 

Aparat pentru determinarea oxidului 

nitric in aerul expirat  
1     10,95     

Sistem antivirus 1     4,80     

Balanta tehnica electronica precizie 

0.01 g 
1     2,78     

Balanta electronica precizie 0.001 g 1     4,45     

Sonda liniara L15-7b pentru ecograf 

U2P EDAN 
1     12,66     

Electroencefalograf cu 44 canale 1   128,90       

Analizor hematologie 1   65,45       

Analizor portabil de gaze si 

electrolitii din sange  
1   40,46       

Iluminator vene 6   137,80       

Sistem molecular determinare PCR 

format din unitate de control, unitate 

pentru lizarea probei, unitate pentru 

prepararea simultana a doua probe 

1   333,20       

Analizor markeri cardiaci si sepsis 1   44,63       

Analizor biochimie uscata 1   36,89       

Echipament P.O.C. pentru 

monitorizare ACT/PT/INR/APTT 
1   44,63       

Sonda convexa tip C352UB pentru 

ecograf marca EDAN 
1   9,76       

Audiometru diagnostic 3   59,98       

Impedancemetru 2   44,03       

Lampa UV bactericida 20   61,88       

Defibrilator 3   122,09       
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Electrocardiograf mobil 2   50,87       

Monitor functii vitale 9   152,62       

Nebulizator microaeroflora 7   137,45       

Masina spalat vase 10   33,32       

Ecograf multidisciplinar 1   387,58       

Trusa medicala complexa de prim 

ajutor tip SMURD 
9   25,70       

Laptop 35   163,04       

Sistem calcul complet (unitate 

centrala,monitor, tastatura, licente)  
5   24,45       

Linie micrometoda 1   16,54       

Incubator/agitator trombocite  1   9,52       

Congelator omologat stocare pungi  

plasma proaspat congelata 
1   29,30       

Congelator omologat pastrate timp 6 

luni probe sange recoltate 
1   20,42       

Trusa laparoscopica 3mm 1   43,93       

Trusa laparoscopica 5-10 mm 1   59,16       

Aplicator laparoscopic tip ligaclip 

5mm diametru-medium clip 
6   21,42       

Aplicator de clipuri medium large  1   4,58       

Motoare ortopedice pediatrice 1   157,08       

Trusa instrumentar ortopedie generala 1   156,49       

Trusa instrumente taietoare ortopedie 1   10,12       

Trusa instrumentar pentru gips 1   13,09       

Echipament screening auditiv prin 

otoemisiuni acustice 
1       8,78 0,98 

Sistem radiologic complet cu 2 

posturi: Fluoroscopie si radiografie cu 

accesorii si imprimanta inclusa 

1 1.627,31         

Analizor automat electroforeza 

capilara 
1 110,56         

Satie de revedere pt 

videoencefalograf 
1 21,39         

Autoclav vertical automat 100l 1 24,09         

Analizor automat electroliti 1 13,92         

Aparat monitorizarea holter EKG 1 17,79         

Aparat ultrasunete BTL 1 10,00         
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Aparat electroterapie cu 2 canale 1 7,97         

Aparat de radiochirurgical monopolar 

si bipolar 
1 46,41         

Lampa frontala operatorie cu 

acumulator 
2 19,52         

Masa kinetoterapie electrica cu 

inaltime reglabila  
2 21,25         

Lampa fototerapie 1 12,55         

Sistem  efectuare test masa inclinata 1 49,78         

Aparat de recuperare pasiva cu 

stimulare electrica functionala 
1 153,97         

Negatoscop slim dublu  1 3,66         

Cuptor cu parafina 1 5,53         

Covor rulant cu bare paralele 

ajustabile pe inaltime 
1 51,29         

Analizor automat coagulare   1 68,46         

Analizor automat de biochimia urinii 

si sediment 
1 329,09         

Analizor automat biochimie 1 142,80         

Ecograf performant gastroentrologie  1 1.045,77         

Ecograf performant pt ecografii 

musculoscheletare 
1 342,48         

Ecocardiograf mobil 1 139,23         

Ecograf multidisciplinary   1 416,50         

Analizor de hidrogen din aer expirat 1 17,26         

Dispozitiv test respirator pt depistarea 

helibacter pylori 
1 8,69         

Pletismograf 1 344,67         

Etuva cu convectie naturala eco 1 8,56         

Trusa de chirurgie endoscopica 1 141,61         

Electrocauter bipolar  1 77,01         

Analizor automat biochimie 1 213,01         

Ekg 1 4,88         

Monitor de transport (mobil) functii 

vitale 
1 5,59         

Ecocardiograf stationar cu posibilitate 

de utilizare sonde 3d 
1 305,65         

Analizor  Automat de bacterologie 

pentru hemoculturi  
1 106,51         
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Analizor  Automat Imunologie 1 345,10         

Analozor Automat VSH 1 12,00         

Echipamente de testare audiologica 

diagnostica  
1 148,75         

Analizor automat hematologie 33 

parametri de diagnostic 
1 123,17         

Analizor automat hematologie 24 

parametri de diagnostic (Urgenta) 
1 142,87         

Carucior transport cu 3 polite 6 48,28         

Compresor aer cu carcasa 

420X525X620 
1 7,49         

Dedurizator automat compact 

250X1320 
1 5,02         

Dulap inox cu usi glisante 

1200X700X900 - Gomoiu 
1 5,86         

Dulap inox cu usi glisante 

1200X700X900 - Gomoiu 
1 5,86         

Dulap inox cu usi glisante 

1700X700X900 - Gomoiu 
2 14,32         

Dulap inox cu usi glisante 

2000X700X900 -Gomoiu 
2 14,61         

Frigider 140L dim.610X620X830 2 15,62         

Lavoar cu 2 cuve si usi glisante  

2400X700X900 
2 22,78         

Masa mobila inox 1400X700X900 3 9,06         

Masina de spalat biberonerie  250 

LITRI 
2 325,92         

Plia electrica modulara 1 8,39         

Rastel inox 1000X500X1800 2 7,83         

Rastel inox 1300X500X1800 2 8,28         

Rastel inox 1300X600X1800  1 4,70         

Rastel inox 1500X500X1800 2 9,51         

Rastel inox 1500X600X1800 2 10,29         

Rastel inox 2000X500X1800 2 10,07         

Stand impachetare cu masina de 

sigilat cu debitare automata 800-

1900MM 

1 90,54         

Stand impachetare cu masina de sigila 

rotativa 800-1900MM  
1 55,37         

Sterilizator abur-biberonerie Gomoiu 2 457,08         
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Ambulanta tip A2  seria sasiu 

WDB906633JP636456 
1 547,40         

-Imprimanta multifunctionala tip laser 

color A3 
1   12,00       

-Imprimanta multifunctionala 10   99,58       

-Videoproiector 2   12,00       

-Masuta tratament inox 15   50,96       

-Dulap medical inox 4 usi 15   147,08       

-Masa inox 6   23,21       

-Troliu urgente cu sistem de inchidere 

cu cheie 
5   44,33       

-Brancard transport pacienti 3   14,46       

 

Lenjerii și accesorii de pat 

Denumire produs 
Cantitate 

(buc) 

Pret unitar 

cu TVA  (lei) 

Valoare totala cu 

TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

(BL/AS) 

Perna hipoalergica  70x50 150 53,55 8.032,50 BL 

Patura  200x150 CM 250 116,62 29.155,00 BL 

Lenjerie pat spital cu sigla  800 130,9 104.720,00 BL 

Fata de perna  200 23,8 4.760,00 BL 

Perna matlasata 50x70 25 101,15 2.528,75 BL 

TOTAL  
  

149.196,25 
 

 

REPARAȚII CURENTE- 770.385,56 LEI 

 

În cadrul Spitalulului Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu” s-au efectuat reparații curente la 

cele două corpuri de clădire din fața spitalului unde sunt laboratoare, saloane de recuperare 

medicală, radiologie și Amfiteatru care nu intră în planul de demolare. 

 

Valoarea totală a reparațiilor este de : 770.385,56 lei, astfel: 

- igienizări în 7 saloane din clădirea principală veche. 

- reparații acoperișuri la cladirile vechi de la intrare. 

- igienizări în saloane, cabinete, holuri, casa scărilor. 

- placare cu tarchet atât pe pardoseli cât și pe pereți. 

- fluide medicale.  

- instalații sanitare.  

- săli de operații.       
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Înainte  

 

După 

 

SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB 

 

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local, asigura cheltuieli curente privind 

contravaloarea reparațiilor curente, încalzire, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, obiecte 

de inventar, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, poștă, telecomunicații, radio, tv, 

internet, hrană pentru oameni, protecția muncii. Au fost încheiate următoarele contracte: 

• Contract pentru asigurarea pazei și protecției cetățenilor, precum și a personalului medical 

încheiat cu Compania Municipală de Pază și Securitate în valoare de 2.704.958 lei. 

• Contract de mentenanta cladire la Spitalul Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu” cu 

Compania Municipală de Consolidări în valoare totală de 2.359.990 lei.   

• Contract încheiat cu Compania Municipală Intreținere Arbori și Spatiul Verde Bucuresti, în 

vederea efectuării serviciilor de toaletare, defrișare copaci și extragere rădăcini. 
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• Contract pentru protecție civilă și voluntariat, intervenție în caz de incendiu sau alte situații 

de urgență încheiat cu Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București în 

valoare de 514.140 lei. 

 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI 

IMPLICAREA ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

 

Ca urmare a modificării structurii organizatorice, în baza statului de funcții aprobat de către 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucuresti, spitalul a demarcat procedurile de 

scoatere la concurs a posturilor necesare pentru acoperirea activității medicale, personalul Direcției 

Medicale din cadrul ASSMB participând în calitate de membrii în comisiile de concurs/examen 

pentru personalul medical superior. 

 

Activitatea curentă Serviciului Management Spitale a constat în emiterea de aprobări privind 

scoaterea la concurs, precum si transformări/promovări de posturi, cu respectarea cadrului legal: 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 14 

Oftalmologie 

Ortopedie Pediatrica 

Dermatovenerologie 

ATI 

ORL 

Chirurgie Pediatrica 

Radiologie 

Pediatrie 

Neurologie Pediatrica 

Medicina Laborator 

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 5 

Biolog 

Profesor CFM 

Kinetoterapeut 

PERSONAL SANITAR MEDIU 116  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 42  

ALT PERSONAL 15  
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Conducerea ASSMB a dezvoltat o preocupare responsabilă pentru cerințele obiective pe 

care le impune desfășurarea în condiții de eficiență maximă a activităților din spitale. In acest sens a 

fost înființat în anul 2018 grupul de suport care realizează dialogul cu părinții micilor pacienți. 

 

• Oferă informații despre serviciile medicale pacienților.  

• Transmite pacienților documentele la externare/transfer. 

• Ajuta personalul administrativ din cadrul spitalului pentru o mai bună și eficientă 

desfășurare a activității. 

 

Dispeceratul Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu funcțonează cu 6 persoane care 

lucreaza în 2 schimburi și fac parte din grupa suport a ASSMB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMARI/PROMOVARI 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 6  

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 1 Psiholog 

PERSONAL SANITAR MEDIU 9  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 1  

ALT PERSONAL 4  
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2. SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE ȘI TBC 

OSTEOARTICULAR ”FOIȘOR”  

 

Spitalul Clinic de Ortopedie și TBC Osteoarticular Foișor este în prezent unul dintre cele 

mai moderne spitale de ortopedie si traumatologie din Europa. În cadrul spitalului s-au pus 

următoarele baze teoretice și practice ale:  

       • abordului direct chirurgical 

al focarului de tuberculoză 

osteoarticulara; 

       • tratamentului local cu 

tuberculostatice; 

       • abordului transtoracic si 

transperitonal al coloanei cu 

tuberculoza; 

       • recuperării bolnavilor cu 

tuberculoza osteo-articulara; 

       • artroplastiei de sold si mai 

ales de genunchi cu interpozitie 

 

PROIECTE DE INVESTIȚIILE REALIZATE  

RECONSTRUCȚIA, REAMENAJAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA 

SPITALULUI CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ȘI TBC 

OSTEOARTICULAR ”FOIȘOR”  

A fost finalizată partea a doua a proiectului «Reconstrucția, reamenajarea, modernizarea 

și echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular ”Foișor”», 

respectiv Corpurile de cladire C+D. Astfel, prin intermediul procesului verbal de recepție parțială la 

terminarea lucrărilor nr. 1 din data de 21.03.2018, s-a realizat predarea de către Constructor a 

corpurilor de cladire către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, ulterior 

acestea fiind date în folosință. 
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Se continuă investițiile la Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular 

”Foișor” pentru proiectul «Reconstrucția, reamenajarea, modernizarea și echiparea Spitalului 

Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular ”Foișor”», cu intrarea la execuție la 

Corpul A. Ultima parte a investiției constă în consolidarea, recompartimentarea și modernizarea 

întregului corp de clădire. Astfel, la parter va fi un compartiment de imagistică, se vor crea spații cu 

destinație administrativă, spații/săli unde urmează să funcţioneze un centru dedicat educaţiei şi 

cercetării științifice. În partea subterană va fi construită o parcare subterană cu trei etaje cu o 

capacitate de aproximativ 80 locuri .  
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VALOAREA CONFORM DEVIZULUI GENERAL APROBAT: 220.376.117 lei 

 

• 217 paturi spitalizare continuă. 

 Pornind de la un număr de 119 paturi pentru spitalizarea continuă, Spitalul Clinic de 

Ortopedie – Traumatologie și TBC Osteoarticular ”Foișor”, funcționează în prezent cu un număr de 

217 paturi spitalizare continuă. 

 

REORGANIZAREA SPITALULUI CLINIC DE 

ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE ȘI TBC OSTEOARTICULAR ”FOIȘOR”  

 

 Structura organizatorică a fost modificată prin avizul Ministerului sănătații și aprobarea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 567/2018 și constă în:  

 

✓ Înființarea unei secții clinice. 

✓ Înființarea unui compartiment Ortopedie – Traumatologie (Septici). 

✓ Înființarea UTS. 

✓ Înființare Banca de os. 

✓ Înființarea Laborator Radiologie și imagistică medical (radiologie, ecografie și CT) care 

va deservi atât spitalului clinic cât și ambulatoriului. 

✓ Înființarea serviciului de anatomie patologică:  

o Compartiment histopatologie. 

o Compartiment citologie. 

o Compartiment prosectura. 

✓ Înființare Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament). 

✓ Înființarea Compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale. 

✓ Majorarea numârului de cabinete în specialitate din ambulatoriul integrat cu cabinetul 

recuperare, medicină fizică și balneologie. 

 

 

PROIECTE DE INVESTIȚII APROBATE, ÎN CURS DE EXECUȚIE  

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA AMBULATORIULUI 

INTEGRAT AL SPITALULUI 

 A fost întocmită documentația pentru reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului 

integrat al spitalului. 
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INVESTIȚII - ECHIPAMENTE, APARATURĂ MEDICALĂ 3.292.710 LEI  

 

Denumire echipament 

ca
n

ti
ta

te
 

 mii lei 

buget local 

-                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget local - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat (DSP/MS) - 

achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțare 

de la bugetul 

local 

Total general 0,00 3.292,71 0,00 0,00 0,00 

Sistem de electrochirurgie cu trehnologie  de 

translocatie ce include generator de 

radiofrecventa AEX 
1   91,00       

Transluminator de vene  7   15,83       

Aspirator chirurgical  8   227,35       

Aparat radiologie RX mobil  cu 

conectivitate DICOM 
4   2.175,69       

Monitor functii vitale 8   223,72       

Aparat automat hematologie 1   66,64       

Spirometru  cu imprimanta  2   19,28       

Aparat EKG portabil  cu 12 canale  8   37,13       

Defibrilator  manual  6   109,88       

Hota bactericida 1   40,59       

Linie modulara de instrumentar pentru 

determinari imuno hematologice compusa 

din :                                                       -

Incubator cu capacitate 24 cartele dispuse in 

două secțiuni de cîte 12                                                             

- Pipetă monocanal mecanică care poate 

pipeta volume selectabile de 10, 20 sau 50 μl                                             

Dispenser pentru realizarea diluțiilor 

specifice ale eritrocitelor de testat                                                        

-stativ de lucru        - sistem de identificare a 

eprubetelor prin cod de bare 

1   22,61       

Neurostimulator  stimulpex pentru anestezia 

locoregionala 
4   20,15       

Laringoscop cu fibra optica   2   13,69       

Microscop  laborator  1   8,13       

Pompa electrica doza 3   65,87       

Copiator (xerox) color  A4, A3 ,    24 ppm ( 

fata verso) 
1   43,88       
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Copiator (xerox) alb negru  A4, A3 ,    24 

ppm ( fata verso) 
1   28,26       

Scaner  profesional  100ppm simplex /200 

ppm duplex  si soft de scanare 
1   59,48       

Scaner  profesional  60ppm simplex /120 

ppm duplex  si soft de scanare   
2   11,57       

Sistem de masurare a debitului dozei de 

radiatii la pacient  
1   11,96       

 

Lenjerii și accesorii de pat 

Denumire produs 
Cantitate 

(buc) 

Pret 

unitar cu 

TVA  (lei) 

Valoare totala 

cu TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

(BL/AS) 

Cearceaf pat spital 450 53,79 24.205,50 BL 

Cearceaf plic 280 80,92 22.657,60 BL 

Fata de perna 700 27,13 18.991,00 BL 

Husa pat impermeabila 590 114,24 67.401,60 BL 

Perne hipoalergenica medicala lavabila 400 58,31 23.324,00 BL 

TOTAL  
  

156.579,70 
 

 

SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB 

 

ASSMB, prin fondurile alocate din bugetul local, asigura cheltuieli curente privind 

contravaloarea reparatiilor curente, încalzire, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, obiecte 

de inventar, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, carburanți și lubrifianți, lenjerie și 

accesorii de pat, tichete de masă și vacanță, materiale pentru curațenie, uniforme și echipament. 

 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI IMPLICAREA 

ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

În anul 2018 s-a propus aprobarea structurii organizatorice, aceasta fiind înaintată spre 

avizare către Ministerul Sănătății și ulterior Consiliului General al Municipiului București spre 

aprobare, după aprobarea structurii organizatorice s-au aprobat statul de funcții, Organigrama și 

Regulamentul de Organizare și Funcționare.  

Totodată, s-au organizat concursurile pentru ocupare funcțiilor specifice comitetului 

director, respectiv pentru ocuparea funcțiilor de șef secție/laborator, prin aprobarea scoaterii la 

concurs, desemnarea reprezentanților și aprobare comisiilor. 
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Pentru postul specific comitetului director, respectv, director medical au participat cate doi 

reprezentanti în cadrul comisiei de concurs și doi reprezentanți în cadrul comisiei de soluționare a 

contestațiilor. În cadrul acestor comisii, aceștia au avut statut de membru cu drept de notare a 

candidaților. Concursul a fost organizat conform Dispozitiei Primarului General, nr. 

556/30.03.2018, privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor/ 

examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice aflate în 

administrarea autorității publice locale a Municipiului București. 

Pentru funcțiile de Șef Secție/Serviciu și Șef Laborator, a participat un singur reprezentant 

cu statut de observator, în comisia de concurs, iar după finalizarea concursului s-a avut în vedere 

validarea acestuia, urmând ca între candidatul declarat admis și unitatea sanitara publică 

angajatoare, să se încheie un contract de administrare, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul nr. 

1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului, ori examenului pentru 

ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Activitatea curentă a Serviciului Management Spitale din cadrul ASSMB a constat în 

emiterea de aprobări privind scoaterea la concurs, precum și transformări/promovări de posturi, cu 

respectarea cadrului legal: 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 25 

Chirurgie Plastica 

Anestezie si Terapie Intensiva 

Recuperare Medicina Fizica si Balneologie 

Ortopedie Traumatologie 

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 1 Kinetoterapeut 

PERSONAL SANITAR MEDIU 11  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 27  

ALT PERSONAL 21  

TRANSFORMARI/PROMOVARI 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 1  

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 2 
Biochimist 

Chimist 

PERSONAL SANITAR MEDIU 33  

ALT PERSONAL 2  
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3. SPITALUL CLINIC DR. IOAN CANTACUZINO 

 

Spitalul Clinic “Dr. I. Cantacuzino” dispune de 341 de paturi pentru spitalizarea continua 

si 12 paturi pentru spitalizarea de zi, distribuite în secții ce acoperă o gamă largă de specialități: 

✓ medicină internă 

✓ cardiologie 

✓ gastroenterologie 

✓ reumatologie  

✓ chirurgie generală  

✓ chirurgie reparatorie a piciorului 

diabetic 

✓ anestezie 

✓ terapie intensivă 

✓ obstetrică-ginecologie 

✓ neonatologie 

De asemenea, mai există o serie de compartimente, servicii și cabinete astfel: compartiment 

de imagistică medicală (radiologie), compartiment explorări funcționale, compartiment recuperare 

(medicină fizică și balneologie), unitate de transfuzie sanguină, cabinet osteodensitometrie, 

serviciul de anatomie patologică (cuprinde compartimentele: histopatologie, citologie, prosectura).  

Pe lânga acestea, structura spitalului are în componența sa ambulatoriul integrat al spitalului 

(str. Irimicului nr. 2) cu urmatoarele cabinete în componența sa: medicină internă/gastroenterologie; 

chirurgie generală; obstetrică-ginecologie/planificare familiala; sală de gimnastică medicală.  

Pentru urgențe, camerele de gardă asigură asistență medicală 24 de ore din 24. În sprijinul 

celor prezentate spitalul este dotat cu aparatură medicală de ultimă generație, astfel, investigațiile 

sunt precise și calitatea actului medical mult crescută. 

 

REORGANIZAREA SPITALULUI CLINIC DR. IOAN CANTACUZINO  

        

  Pentru necesitatea de dezvoltare continuă și eficientizare a serviciilor medicale oferite, 

structura organizatorică a Spitalului Clinic ”Dr. I. Cantacuzino” a fost modificată si completată, fără 

modificarea numărului total de paturi, după cum urmează: 

 

✓ Înființarea Compartimentului oncologie medicală; 

✓ Modificarea prin realocare a numărului de paturi de terapie intensivă neonatologie de 

la 9 la 15, mărirea numărului de paturi de prematuri de la 11 paturi la 14 paturi, dar 

fără modificarea numărului de paturi al Secției neonatologie care rămâne la 47 paturi; 
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✓ Scăderea numărului de paturi aferent Secției Obstetrica-Ginecologie I cu 7 paturi, 

astfel de la 63 de paturi, secția funcționează cu un număr de 56 paturi; 

✓ Redenumirea Compartimentului S.P.C.I.N. (Supraveghere, Prevenire și Control 

Infecții Nosocomiale) în CPIAAM (Compartiment Prevenire Infecții Asociate 

Asistenței Medicale). 

 

Structura a fost avizată de Ministerul Sănătății și aprobată de Consiliul General al 

Municipiului București.  

 Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino” funcționează în prezent cu un număr total de 341 paturi 

destinate spitalizării continue și 12 paturi pentru spitalizarea de zi. 

 În data de 12.12.2018 a fost aprobat proiectul de hotărâre al Consiliului General al 

Municipiului București cu privire la modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Dr. 

Ioan Cantacuzino.  

 

PROIECTE DE INVESTIȚII APROBATE, ÎN CURS DE EXECUȚIE 

 

Prin intermediul HCGMB nr. 381/26.07.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici 

aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: 

 

Reabilitare Bloc Operator Chirurgie pentru Spitalul Clini c Dr. I. Cantacuzino. 

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 23.436.241 lei 

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București. 

Durată de execuție: 12 luni.  

 

Obiectivul 1: Reabilitarea blocului operator si a saloanelor ATI si Postoperator 

amplasate la etajul 2 al Pavilionului IX si al Pavilionului V, prin: 

✓ realizarea de finisaje la nivelul tavanelor, peretilor și pardoselii conform funcțiunii sălilor în 

concordanță cu prevederile legale în ceea ce privește actul medical, inclusiv dotarea sălilor cu ușă 

de acces cu senzor pentru acționarea cu cotul sau cu piciorul; 

✓ înlocuirea instalațiilor (electrice, sanitare, ventilație, curenți slabi, hidrotehnice) în 

concordanți cu cerințele dotărilor și echipamentelor  sălilor de operație; 

✓ înlocuirea dotărilor vechi și regândirea echipărilor în prisma unor echipamente eficiente și 

modern; 

✓ realizarea laturii de telemedicină. 
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Obiectivul 2: Reabilitarea secției centrale de sterilizare amplasată la etajul 3 al 

Pavilionului V, prin: 

✓ refacerea fluxului cu respectarea cerințelor din normele și legile în vigoare; 

✓ intervenții la nivelul finisajelor în sensul folosirii de finisaje la nivelul tavanelor, pereților și 

pardoselilor specifice actului medical; 

✓ verificarea/repararea/înlocuirea instalațiilor (electrice, sanitare, ventilație, curenți slabi, 

hidrotehnice) în funcție de cerințele dotărilor și echipamentelor sălii de sterilizare; 

✓ înlocuirea dotărilor vechi și regândirea echipărilor  pentru dotarea cu echipamente eficiente 

și moderne. 

În cadrul acestui proiect, a fost finalizat proiectul tehnic, s-au obținut avizele și acordurile 

necesare și a început execuția propriu zisă a obiectivului de investiții.  

 

”SFÂNTA AGATHA” 

Pentru a ajuta la realizarea mai eficientă a programelor de screening, a fost aprobat proiectul 

”Înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii ”Sfânta Agatha” în 

vederea realizării screeningului cancerului de sân și al cancerului de col uterin. 

 

RELOCAREA ÎN ALTĂ CLĂDIRE  

În data de 12.12.2018, a fost aprobat proiectul de hotărâre al Consiliului General al 

Municipiului București cu privire la împuternicirea ASSMB pentru demararea procedurilor de 

identificare și achiziție imobile, cu scopul relocării unității spitalicești în alte clădiri, în acest caz, 

partial, Secțiile Obstetrică-Ginecologie I, II, și Neonatologie. 

 

ECHIPAMENTE ÎN VALOARE DE: 7.682.324 LEI 

 

Denumire echipament 

ca
n

ti
ta

te
 

mii lei 

buget local 

-                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget local 

- achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat (DSP/MS) - 

achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțare 

de la 

bugetul 

local 

Total general 262,55 7.400,26 0,00 17,56 1,95 

Lampa de fototerapie 12   141,37       

Monitor functii vitale 8   96,43       

Ventilator neonatal conventional si 3   478,38       
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cu HFO 

Masa resuscitare complexa pentru 

nounascuti 
5   297,50       

Incubator inchis cu servocontrol al 

temperaturii, cantar incorporat si 

posibilitatea de setare a 

concentratiei de oxigen 

11   654,50       

Uscator rufe 1   24,28       

Masina de spalat automata a 

endoscoapelor cu doua posturi 
1   194,09       

Sistem de enteroscopie cu dublu 

balon 
1   398,81       

Videogastroscop 1   148,81       

Masina de spalat instrumente 3   233,12       

Monitor functii vitale digitalizat 4   24,62       

Pat ATI cu noptiere pentru servit  

masa la pat 
4   61,78       

Aparat de ventilatie mecanica 2   147,56       

Videolaringoscop cu lama pentru 

intubatie dificila si lama 

suplimentara pentru intubatie de 

rutina, resterilizabil 

1   61,88       

Trusa laparoscopie ginecologica 

full HD 
1   882,00       

Lampa de examinare cu led 5   13,69       

Monitor functii vitale portabil 2   12,31       

Statie de colorare lame 1   128,72       

Camera foto digitala 1   2,96       

Masina de sigilat rotativa cu 

temperatura reglabila 
1   28,50       

Sistem holter ECG si TA 2   27,97       

Capilaroscop digital 1   5,59       

Aparat ECG 1   5,95       

Masina automata de spalat 

instrumente 
1   320,10       

Aspirator chirurgical 5   74,38       

Mese instrumentar steril 2   17,99       

Statie compresoare formata din 2 

compresoare de aer cu palete si un 

uscator de aer 

1   180,88       
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Sterilizator abur 50l  1   45,40       

Sistem/cart endoscopie digestiva 1   325,41       

Unitate de electrochirurgie pentru 

taiere si coagulare monopolara si 

bipolara pentru polipectomie si 

coagulare cu plasma argon 

1   176,00       

Ecograf cu sonda de abdomen si 

sonda transrectala 
1   235,00       

Masa chirurgicala radiotransparenta 1   47,48       

Turn laparoscopie 1   1.176,00       

Echipament pentru vizualizarea 

intraoperatorie a perfuziei tisulare 
1   588,00       

Aparat ultra scizione/harmonic 1   142,80       

Echipament screening auditiv prin 

otoemisiuni acustice 
2       17,56 1,95 

Controller sistem control acces 1 3,17         

Cabinet UPS 1 15,48         

Statie de lucru client 1 5,00         

Terminal sectie cu touch 2 10,16         

Unitate master alarmare publica 1 10,45         

Sursa de alimentare de urgenta si 

baterie 
1 6,88         

Rack 36U 800x800 1 9,99         

Consola microfon 10 taste 1 2,72         

Server sistem supraveghere 1 36,62         

Statie de monitorizare 1 16,49         

Consola cap pat pentru 1 post 1 7,82         

Consola cap pat pentru 2 posturi 2 21,18         

Consola cap pat pentru 3 posturi 3 52,84         

Pat ATI 4 63,76         

 

Lenjerii și accesorii de pat  

Denumire produs 
Cantitate 

(buc) 

Pret unitar 

cu TVA  

(lei) 

Valoare totala 

cu TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

(BL/AS) 

Cearceaf pat 630 46,51 29.301,30 BL 

Cearceaf pat 1 Pers Décor dungi BBC100% 150 46,51 6.976,50 BL 

Cearceaf pilota 1 Pers decor dungi tesatura BBC 

100% 
150 95,01 14.251,50 BL 
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Cearceaf plic 480 95,01 45.604,80 BL 

Fata perna 380 23,49 8.926,20 BL 

Fata perna 50x70 decor dungi tesatura BBC100% 
150 23,49 3.523,50 BL 

TOTAL  
  

108.583,80 
 

 

REPARAȚII CURENTE ÎN VALOARE DE  5.041.107,41 LEI 

 

În cadrul spitalului, Primăria Municipiului București prin intermediul ASSMB, a efectuat 

reparații curente la Pavilionul Maternitate, la Pavilionul IX, etaj 3 unde se regăsesc camerele 

biochimie, bacteriologie, camera de urgență, hematologie, camera imunologie, camera primiri 

probe, sterilizare, anexa sanitară și stație de sterilizare bloc operator. 

 

S-au efectuat următoarele lucrari:  

- Reparație gard exterior  

- Reparație învelitoare la magazia de alimente 

- Refaceri tencuieli exterioare și vopsitorii 

- Iginieniări (zugrăvit, vopsit, înlocuit tarchet, înlocuire tapet antibacterian la perete) 

saloane, hol parter, casa scărilor, cabinete medicale, înlocuit gresie și faianță în băi 

- Refacere tavan casetat 

- Reparații acoperiș 

- Reparații săli de operație în corpul vechi 

-  

Înainte 

 
După 
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SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB  

 

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local, asigură cheltuieli curente privind 

contravaloarea reparațiilor curente, încălzire, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, obiecte 

de inventar, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, lubrifianți, lenjerie și accesorii de 

pat, tichete de masă, materiale pentru curățenie, uniforme și echipament. 

 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI 

IMPLICAREA ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

 

Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino” a propus  aprobarea structurii organizatorice, aceasta 

fiind înaintată spre avizare către Ministerul Sănătății și ulterior Consiliului General al Municipiului 

București spre aprobare. După aprobarea structurii organizatorice, s-au aprobat statul de funcții, 

Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Totodată, s-au organizat concursurile 

pentru ocupare funcțiilor specifice comitetului director, respectiv pentru ocuparea funcțiilor de șef 

secție/laborator, prin aprobarea scoaterii la concurs, desemnarea reprezentanților și aprobare 

comisiilor. 

 

Pentru postul specific comitetului director, respectiv director medical, au participat câte doi 

reprezentanti în cadrul comisiei de concurs și doi reprezentanți în cadrul comisiei de soluționare a 

contestațiilor. În cadrul acestor comisii, acestia au avut statut de membru cu drept de notare a 

candidaților. Concursul a fost organizat conform Dispozitiei Primarului General, nr. 

556/30.03.2018, privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfasurare a concursurilor/ 

examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitale publice aflate în 

administrarea autorității publice locale a Municipiului București. 

 

Pentru funcțiile de Șef Secție/Serviciu și Șef Laborator, a participat un singur reprezentant 

cu statut de observator, în comisia de concurs, iar după finalizarea concursului s-a avut în vedere 

validarea acestuia, urmând ca între candidatul declarat admis și unitatea sanitara publică 

angajatoare, să se încheie un contract de administrare, în conformitate cu legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare precum și Ordinul nr. 

1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru 

ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, 

cu modificările și completările ulterioare. 
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Activitatea curentă Serviciului Management Spitale din cadrul ASSMB a constat în emiterea 

de aprobări privind scoaterea la concurs, precum și transformări/ promovări de posturi, cu 

respectarea cadrului legal: 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 5 

Gastroenterologie 

Neonatologie 

Radiologie si Imagistica 

Reumatologie 

ATI 

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 1 Farmacist 

PERSONAL SANITAR MEDIU 16  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 9  

ALT PERSONAL 1  

   

TRANSFORMARI/PROMOVARI  

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS.  

PERSONAL SANITAR MEDIU 3  

ALT PERSONAL 9   
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4. SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA 

 

Înființat în anul 1963, purta numele de 

"23 August" si deservea întreaga platforma 

industrială "23 August". În anul 1991 i se 

schimbă numele din „Spitalul Industrial 23 

August” în actuala denumire, respectiv 

Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa”.  

În perioada 2007-2008, spitalul intră în 

consolidare, reamenajare și dotare, lucrările 

terminându-se în anul 2010. Din 2011 preia 

în atribuțiile și responsabilitățile sale o parte 

din Spitalul Clinic Caritas – Acad. Prof. Dr. 

“Nicolae Cajal” (obstetrica-ginecologie, neonatologie, A.T.I., anatomie patologica), ca urmare a 

desfiițării acestuia. 

 

PROIECTE DE INVESTIȚII ÎN CURS DE EXECUȚIE  

1. LIFT SECUNDAR – VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI 1.418.489 LEI 

Realizat: proiectarea unui lift secundar și a scării de evacuare cu targa, a stației de pompare 

hidranți și a unei platforme pentru gunoi. 

A fost depusă documentația pentru autorizarea contrucției la Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului București.   

Prin intermediul HCGMB nr. 123/28.03.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici 

aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Proiectarea și execuția unui lift 

secundar și a scării de evacuare cu targă, stație de pompare hidranți și platformă gunoi”, 

pentru Spitalul Clinic ”Nicolae Malaxa”. 

 

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI:  1.418.489 lei cu TVA. 

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București. 

Durată de execuție: 6 luni. 

1. Amplasarea și execuția unei scări metalice exterioare pentru evacuarea persoanelor cu 

targa, pozitionată pe latura estică a corpului B. Dimensiunea de gabarit a scarii va fi de 5.05x8.70 

m, cu structură proprie și o înălțime de 13.50 m de la cota +0.00. Aceasta se va amplasa la 1.55 m 

distanță de corp B si 3.45 m față de fațada corpului A. Perimetral, către corpul B scara va fi 
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prevăzută cu o protecție la foc de 15 minute realizată din panotaje RF15 min. până la o distanță de 

3,oo m față de fațada corpului B. 

2. Întrucat în prezent spitalul dispune de un singur lift (reconditionat in 2014-2015) se 

propune executia unui lift similar. Amplasarea liftului, cu structura proprie, alipit colțului dintre 

corp C si D, respectiv axele 4-5-6/D cu L.D./J.D. Dimensiunile golului vor fi de 2,40 m x 3.00 m. 

Structura va fi metalică, închideri din panouri termoizolante tip ISOPAN, peste care se va aplica un 

termosistem 2 cm și tencuieli decorative similare clădirii (culoare verde și alb). Liftul va fi destinat 

atât publicului cât și personalului și bolnavilor și va funcționa fără însoțitor. 

3. Execuția gospodăriei de apă pentru hidranții interiori și exteriori, constând în bazinul –

rezervă de apă 175 mc, cameră de pompare, automatizarea acesteia și refacerea/completarea 

hidranților interiori și exteriori astfel se va modifica sistemul de stingere a incendiilor 

4. Executarea unei platforme din beton pentru depozitarea deșeurilor menajere în europubele 

închise cu capac.  

 

2.CENTRU MEDICAL SF. ȘTEFAN ȘI CENTRU DE REFERINȚĂ PENTRU 

DIABET N. MALAXA”  

COMPLEX MEDICAL AMBULATORIU 

 

 Prin intermediul HCGMB nr. 122/28.03.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici 

aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Centru 

medical Sf. Ștefan și Centru de 

referință pentru diabet N. Malaxa”. 

 

Valoarea totală a investiției este de 

52.684.480 lei cu TVA. 

Sursa de finanțare: bugetul propriu al 

Municipiului București, prin 

Administrația Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București. 

Durata de execuție: 18 luni.     
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    Scopul lucrărilor de intervenții este 

realizarea unui Complex Medical 

Ambulatoriu în care să fie relocat și extins 

Dispensarul TBC sector 2 si 3, împreună cu 

Laboratoarele necesare. În cadrul noului 

Centru Medical Sf. Ștefan, împreună cu 

personalul de 45 cadre medicale care 

deservesc actualul dispensar din sediul vechi 

din str. Salcâmilor, la care se vor adăuga atât 

spațiile cu aparatură nouă de investigare 

(computer tomograf și radiologie), precum și 

19 cadre medicale suplimentare, necesare 

pentru buna desfășurare a actului medical din noua locație din Sos. Pantelimon, nr. 292. 

  Se va reloca și extinde Ambulatoriul Spitalului Clinic N. Malaxa, împreună cu relocarea și 

dezvoltarea secției de diabet precum și implementarea unor secții noi (gastroentorlogie, 

endocrinologie, etc), în cadrul noului Centru de referință pentru diabet N. Malaxa, împreună cu 

personalul de 30 cadre medicale care deservesc actualul ambulatoriu din cadrul Spitalului Malaxa, 

la care se vor adauga atât spațiile cu aparatură nouă de investigare (ecografe, radiologie, tomografe 

etc),  precum și 35 de  cadre medicale suplimentare, necesare pentru buna desfașurare a secțiilor 

preconizate a fi implementate în cadrul Centrului. 

 

OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA  

INVESTITIEI PUBLICE:  

 

- îmbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate; 

- dezvoltarea și modernizarea infrastructurii; 

- încurajarea dezvoltarii profesionale; 

- întărirea capacității financiare. 

 

  Dezvoltarea Ambulatoriului de specialitate, reprezintă o necesitate, având în vedere 

adresabilitatea crescută din ultimii 5 ani, ținând cont și de faptul că Spitalul Clinic N. Malaxa are în 

baza de date aproximativ 18.000 de pacienti diabetici, peste 60% dintre consultațiile acordate în 

Ambulatoriu fiind ale specialității Diabet zaharat, nutritie și boli metabolice. Astfel, decontarea 

acestor servicii sunt plătite în doar 55% din cazurile efectuate, deoarece zilnic este depășit numarul 

de consultații prevazut în contractul cadru cu CASMB, conform structurii actuale. În acest sens, s-a 

identificat, cu sprijinul ASSMB, amplasamentul în cadrul căruia se va prelua spațiul în care va fi 

reorganizat ambulatoriul de specialitate, acesta fiind o prioritate atât din punct de vedere al 
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adresabilității crescute, cât și al maririi plajei de servicii oferite pentru pacientul diabetic, cu scopul 

eficientizării și îmbunătățirii actului medical. 

  Totodată, se urmarește rezolvarea în timp real a tuturor solicitarilor medicale de specialitate 

din unitate, implicit a scăderii timpului de rezolvare a cazurilor, astfel încat să crească satisfacția 

pacienților și să se eficientizeze timpul personalului medical. 

Dezvoltarea Ambulatoriului de specialitate se referă la calitate: din prisma pacientului, prin 

faptul ca se raspunde conform asteptarilor, prin respectarea procedurilor conform standardelor din 

punct de vedere profesional, dar și din perspectiva relației cu costurile. 

Reorganizarea structurii funcționale are ca și scop eficientizarea spatiului, circulațiilor, 

funcțiunilor și a costurilor, implicit reorganizarea secțiilor cu adresabiliate crescută astfel, 

permitând să crească adresabilitatea în celelate secții. 

Prin implementarea proiectului se urmareste realizarea urmatoarelor obiective specifice: 

- 5 cabinete consultații Diabet adulți. 

- cabinet de Diabet pediatric cu sală de montat, senzori si monitorizare. 

- cabinet Neonatologie. 

- cabinet Endocrinologie. 

- cabinet Dermatologie cu sală de tratament. 

- cabinet Chirurgie cu sală de tratament. 

- cabinet ORL cu sală de tratament. 

- sectie de Obstretica – Ginecologie cu sală de tratament și supraveghere. 

- cabinet de Medicina Interna. 

- cabinet de Urologie. 

- cabinet de Nefrologie. 

- cabinet de Boli Infectioase. 

- sectie de Cardiologie cu cu camere de ecografii generale, cardio, EKG si EMG. 

- cabinet de Neurologie. 

- camere de recoltat sânge și probe biologice. 

- sectie de Oftalmologie cu sală de tratament și camera de Laser oftalmologic. 

- sectie de Stomatologie cu spații de radiologie și laboratoare de tehnică dentară. 

- sectie de Gastroenterologie cu spații de explorari funcționale și post intervenții. 
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Stadiu: Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor 

de intervenții pentru obiectivul de investiții. A fost finalizat proiectul tehnic, s-au obținut avizele și 

acordurile necesare și a început execuția propriu zisă a obiectivului de investiții.  

Durata: 18 luni. 

3.SFÂNTA AGATHA 

Pentru a ajuta la realizarea mai eficientă a programelor de screening, a fost aprobat proiectul 

”Înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii ”Sfânta Agatha” în 

vederea realizării screeningului cancerului de sân și al cancerului de col uterin. 

 

4.CLADIRE CU FUNCȚIUNE ADMINISTRATIVĂ  

În prezent, mai este în curs de execuție un studiu de fezabilitate pentru realizarea unei clădiri 

cu funcțiune administrativă, cu cel puțin 9 birouri, grupuri sanitare, arhivă și sală de ședințe.  

 

5. PROIECTE DE INVESTIȚII APROBATE, ÎN CURS DE EXECUȚIE  

În ultimul trimestru al anului 2018 a fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru 

modernizarea, reconfigurarea, securizarea și eficientizarea rețelelor și a sistemelor de distribuție apă 

potabilă, încălzire, alimentare și climatizare pentru Spitalul Clinic de Nefrologie ”Dr. Carol Davila” 

și Spitalul Clinic ”Nicolae Malaxa”, urmând ca ulterior să se realizeze proiectul tehnic.  

 

INVESTIȚII - ECHIPAMENTE, APARATURĂ MEDICALĂ 1.252.965 LEI  

 

Denumire echipament 

ca
n

ti
ta

te
 

 mii lei 

buget local 

-                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget local 

- achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat (DSP/MS) - 

achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțare 

de la 

bugetul 

local 

Total general 384,69 608,41 240,36 17,56 1,95 

Pat  ATI 6 95,64         

Pat electric de salon 25 273,10         

Receptii medicale 1 15,95         

Injector de substanta de contrast 

monocorp pt CT 
1     74,97     

Spirometru portabil 1     9,16     

Ekg portabil 1     5,53     
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Geanta transport omologata pt. 

transport sange si derivate de 

sange 

1     2,46     

Procesator de tesuturi 1     114,56     

Paturi medicale cu doua motoare 6     21,21     

Imprimanta medicala CT 1     12,46     

Banc de pus in lucru, cu hota de 

laborator cu flux laminar, pt 

histologie 

1   40,30       

Ecograf portabil multifunctional 

Dopller spectral si color 
1   81,19       

Sistem automat de colorare a 

sectiunilor 
1   174,65       

Pompa de imbalsamare 1   5,86       

Trusa instrumente anatomo-

patologice 
1   9,73       

Trusa de autopsie 1   15,80       

Microtom rotativ semi-automat 1   45,84       

Hota de laborator cu flux laminar 1   11,87       

Statie completa includere in 

parafina 
1   43,79       

Microscop binocular 1   44,89       

Aparat de terapie cu unde scurte 1   23,80       

Aparat de laser terapie cu scanerr 1   27,66       

Sistem sterilizare stomatologie 1   13,69       

Unit dentar 1   15,47       

Congelator omologat pt. stocarea 

pungilor cu plasma proaspat 

congelata 

1   21,96       

Frigider omologat pt. stocare 

sange si derivate de sange 
1   11,82       

Frigider omologat pt. stocare timp 

de 72 orea pungilor folosite de 

sange si derivate de sange  

1   11,78       

Paravan mobil de radio-protectie 2   8,31       

Echipament screening auditiv prin 

otoemisiuni acustice 
2       17,56 1,95 



 

 

   39 

  

 

REPARAȚII  CURENTE ÎN VALOARE DE : 4.648.645,34 LEI 

  

În cadrul Spitalului Malaxa au fost efectuate reparații curente la secția Medicală, 

Ambulatoriu de specialitate, platformă gunoi menajer și medical, reabilitare infrastructură 

informatică și de supraveghere în valoare totală de 4.648.645,34 lei: 

- Reparații acoperișuri. 

- Iginienizări (zugrăvit, vopsit, înlocuit tarchet, înlocuire tapet antibacterian la perete). 

- Schimbare tavan casetat corp B și hol parter corp A. 

- Reparații instalații sanitare corp A și D. 

- Reparații instalații electrice corp A și D. 

- Placare cu tarchet pe pardoseli și pe pereți. 

- Fluide medicale. 

- Instalații sanitare. 

- Săli de operații.  

- Reparații acoperișuri. 

 

 

Înainte:  

 
 

După: 
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Înainte 

 

După 

 

SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB  

 

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local asigură cheltuielile curente privind 

contravaloarea reparațiilor curente, încalzire, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, obiecte 

de inventar, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, hrană pentru oameni, tichete de 

masă, materiale pentru curățenie. Au fost încheiate următoarele contracte: 

▪ Contract pentru asigurarea pazei și protecției cetățenilor, precum și a personalului medical 

încheiat cu Compania Municipală de Pază și Securitate în valoare de  309.607 lei. 

▪ Contract de mentenanță preventivă, predictivă și servicii tehnice administrative conexe 

încheiat cu  Compania Municipală Energetică-în valoare de 155.202 lei. 

▪ Contract pentru protecție civilă și voluntariat, intervenție în caz de incendiu sau alte situații 

de urgență încheiat cu Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București-în 

valoare de 591.448 lei. 

▪ Servicii de expertizare energetică și întocmirea certificatului de performanță energetică 

încheiat cu Compania Municipală Energetica București  
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GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI 

IMPLICAREA ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

 

A fost aprobat statul de funcții, Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

Pentru postul specific comitetului director, respectv, director medical au participat cate doi 

reprezentanti în cadrul comisiei de concurs și doi reprezentanți în cadrul comisiei de soluționare a 

contestațiilor. În cadrul acestor comisii, acestia au avut statut de membru cu drept de notare a 

candidaților. Concursul a fost organizat conform Dispozitiei Primarului General, nr.556/30.03.2018, 

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru 

ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitale publice aflate in administrarea 

autoritatii publice locale a municipiului Bucuresti. 

Activitatea curentă a Serviciului Management Spitale a constat în emiterea de aprobări privind 

scoaterea la concurs, precum si transformări/promovări de posturi, cu respectarea cadrului legal: 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 8 

Neonatologie 

Anatomie Patologica 

Radiologie si Imagistica Medicala 

Cardiologie 

Anestezie Si Terapie Intensiva 

Medicina Interna 

Chirurgie Generala 

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 1 Biolog 

   

TRANSFORMARI/PROMOVARI  

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS.  

PERSONAL SANITAR MEDIU 6  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 1  

ALT PERSONAL 2  

 

 

 

 



 

 

   42 

  

6. SPITALULUI CLINIC DE NEFROLOGIE ”DR. CAROL DAVILA”  

 Localizat în inima Bucureștiului, în triunghiul dintre Calea Griviței, B-dul Dacia și Calea 

Victoriei, Spitalul Clinic de Nefrologie 

“Dr. Carol Davila”, ridicat la începutul 

secolului XX, complet renovat și utilat 

cu aparatură de ultimă generație în 2011, 

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol 

Davila, oferă prin cele 2 secții de 

Nefrologie și prin nou înființata Clinică 

de Chirurgie, servicii medicale la cel mai 

înalt standard european. 

-208 paturi spitalizare continuă 

-7 paturi spitalizare de zi (nefrologie și 

litotriție) 

 

PROIECTE DE INVESTIȚII APROBATE, ÎN CURS DE EXECUȚIE  

În ultimul trimestru al anului 2018 a fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru 

modernizarea, reconfigurarea, securizarea și eficientizarea rețelelor și a sistemelor de distribuție apă 

potabilă, încălzire, alimentare și climatizare pentru Spitalul Clinic de Nefrologie ”Dr. Carol Davila” 

și Spitalul Clinic ”Nicolae Malaxa”, urmând ca ulterior să se realizeze proiectul tehnic.  

 

REORGANIZAREA SPITALULUI CLINIC DE NEFROLOGIE ”DR. CAROL 

DAVILA”  

Pentru dezvoltarea continuă și eficientizarea utilizării resurselor financiare, umane, a 

activelor disponibile și a calitații serviciilor medicale furnizate pacienților, structura organizatorică 

a Spitalului Clinic de Nefrologie ”Dr. Carol Davila”,  a fost modificată în baza prevederilor art. 172 

din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătații, cu modificările și completările ulterioare,  

prin avizul Ministerului Sănătații și aprobarea Consiliului General al Municipiului București nr. 

567/2018. 

În Secția de Nefrologie II a fost înfiițat compartimetul clinic de alergologie și 

compartimentul de imunologie clinică. 

În Secția Chirurgie Generală a fost înfiițat compartimetul urologie dotat cu 9 paturi. 
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ECHIPAMENTE ÎN VALOARE DE: 8.144.106 LEI 

 

Denumire echipament 

ca
n

ti
ta

te
 

 mii lei 

buget local 

-                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget 

local - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat (DSP/MS) - 

achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțare 

de la 

bugetul 

local 

Total general 239,11 7.905,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat ventilatie mecanica 5   538,00       

Litotriptor extracorporeal 1   2.618,00       

Camera scintigrafie 1   1.237,00       

Instalatie radiologica cu 1 post cu 

scopie+grafie digitala 
1   1.349,50       

Sistem automat de bacteriologie 1   173,00       

Aparat spalare - dezinfectie plosti 2   80,00       

Echipament de terapie continua de 

supleere renala 
1   155,00       

Aparat hemodializa 2   112,00       

Pat hemodializa 5   57,00       

Cantar cu platforma 1   5,00       

Masina de developare umeda 

filme radiologice- Medical X-Ray 

Processor 

1   21,00       

Rezervor modular din PAFS 1   144,50       

Aparat radiologie mobila articulat 

tip C 
1   430,00       

Aparat de anestezie cu monitor de 

pacient si analizor de gaze 
1   96,00       

Centrifuga de laborator cu 8 locuri  1   6,00       

Sistem Holter ECG cu 3 canale 1   27,00       

Holter monitorizarea presiunii 

arteriale 
2   15,00       

Masa evaluare lucru electrica si 

hidraulica 
1   12,00       
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Aparat fizioterapie-Tecar 1   67,00       

Aparat criterapie-compresie+3 

mansoane 
1   21,50       

Aparat electroterapie 1   5,50       

Banca pentru cvadriceps 1   7,50       

Bicicleta magnetica 1   5,00       

Camera modulara frigorifica 

(pentru refrigerare) 
2   36,00       

Compresor aer pentru uz medical 1   42,00       

Monitor functii vitale 3   75,00       

Sistem complet automat de 

biologie moleculara 
1   88,50       

Sistem Real Time PCR rapid 1   221,00       

Aparat hemodializa  1   56,00       

Ecograf mobil cu sonda abdomen, 

cord, vase 
1   135,00       

Aparat Sleep Safe cu accesorii  1   69,00       

Pat ATI 14 223,16         

Recepții medicale 1 15,95         

 

Lenjerii și accesorii de pat 

Denumire produs 
Cantitate 

(buc) 

Pret unitar 

cu TVA  

(lei) 

Valoare totala 

cu TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

(BL/AS) 

Saci textili lenjerie 10 36,05 360,50 BL 

Husa pat saltea 30 321,30 9.639,00 BL 

TOTAL  
  

9.999,50 
 

 

REPARAȚII CURENTE ÎN VALOARE DE: 3.184.805 LEI 

  

În cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie ”Dr. Carol Davila” au fost efectuate reparații la 

secția Nefrologie I, Compartimentul Litotriție, Urologie și Terapie Acută în valoare totală de 

3.184.805 lei.  

• Reparații terasă termoizolație și glafuri din tablă zincată. 

• Vopsitorii.  

• Refacere tavan casetat. 
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• Refacere tencuieli decorative. 

• Înlocuire tâmplării la ferestre. 

• Igienizăre (zugrăvit, vopsit, înlocuit tarchet) saloane, casa 

scărilor, cabinete medicale. 

• Reparații instalații sanitare. 

• Placare cu tarchet  pe pardoseli și pe pereți.  

• Fluide medicale.  

• Instalații sanitare.  

• Săli de operații.       

• Reparații acoperișuri. 

 

 Lucrări de reparații curente în regim de urgență la cazanele termice de abur de joasă 

presiune, încheiat cu Compania Municipală Energetica București, cu o valoare de 74.111 lei. 

 

Înainte:  

 
 

După: 
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SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB  

 

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local asigură cheltuieli curente privind 

contravaloarea reparațiilor curente, încalzire, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, obiecte 

de inventar, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, carburanţi şi lubrifianţi, lenjerie și 

accesorii de pat, tichete de masa și vacanță, materiale pentru curățenie. Au fost încheiate 

următoarele contracte: 

 

▪ Contract de mentenanță preventivă, predictivă și servicii tehnice administrative conexe 

încheiat cu  Compania Municipală Energetică-în valoare de 177.593 lei. 

▪ Contract pentru protecție civilă și voluntariat, intervenție în caz de incendiu sau alte situații 

de urgență încheiat cu Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București- în 

valoare de 620.519 lei. 

▪ Contract pentru asigurarea pazei și protecției cetățenilor și a personalului medical încheiat 

cu Compania Municipală de Pază și Securitate în valoare de 198.094 lei. 

▪ Contract încheiat cu Compania Municipala Intretinere Arbori si Spatiului Verde Bucuresti în 

vederea efectuării serviciilor de toaletare, defrișare copaci și extragere rădăcini. 

▪ S-a reactualizat documentația cadastrală care nu mai corespunde realității din teren ca 

urmare a intervențiilor asupra clădirilor existente (recompartimentări, extinderi, demolări, 

etc.) 

 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI 

IMPLICAREA ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

 

În anul 2018 s-a propus aprobarea structurii organizatorice, aceasta fiind înaintată spre avizare 

către Ministerul Sănătății și ulterior Consiliului General al Municipiului București spre aprobare, 

după aprobarea structurii organizatorice s-au aprobat statul de funcții, Organigrama și Regulamentul 

de Organizare și Funcționare.  

Pentru funcțiile de Șef Secție respectiv Șef Laborator, au participat câte un reprezentant cu 

statut de observator, în comisia de concurs, iar după finalizarea concursului s-a avut în vedere 

validarea acestuia, urmând ca între candidatul declarat admis și unitatea sanitară publică 

angajatoare, să se încheie un contract de administrare, în conformitate cu legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare precum și Ordinul nr. 

1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru 
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ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Activitatea curentă Serviciului Management Spitale a constat în emiterea de aprobări privind 

scoaterea la concurs, precum si transformări/promovări de posturi, cu respectarea cadrului legal: 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 2 
Nefrologie 

Anatomie Patologica 

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 2 
Farmacist 

Biolog 

 
  

  

TRANSFORMARI/PROMOVARI 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 1 Alergologie 

PERSONAL SANITAR MEDIU 3  

ALT PERSONAL 1  
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6. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE  

DR. VICTOR BABEȘ 

 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babes” a luat ființă în anul 

1956 datorită necesității de asigurare a spațiului spitalicesc pentru izolarea cazurilor de hepatită 

acută virală, consecutiv creșterii morbidității prin această infecție în Municipiul București, și a 

început să funcționeze cu participarea unor cadre didactice cu experiență remarcabilă în bolile 

infecțioase. Începând cu anul 2008, spitalul a intrat în subordinea Primăriei Municipiului București 

și a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

 În prezent,  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș”  funcționează 

cu un număr de 490 paturi spitalizare continuă, 20 paturi spitalizare de zi și 20 paturi însoțitori. 

REORGANIZAREA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI 

TROPICALE VICTOR BABEȘ  

Pentru dezvoltarea continuă și eficientizarea utilizării resurselor financiare, umane, a 

activelor disponibile și a calitații serviciilor medicale furnizate pacienților, structura organizatorică 

a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” a fost modificată în baza 

prevederilor art. 172 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătații, cu modificările și 

completările ulterioare,  prin avizul Ministerului Sănătații și aprobarea Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti nr. 567/2018, iar modificarea constă în reducerea celor 10 paturi închise 

temporar și funcționarea secției de dermatovenerologie cu 40 de paturi. 

 

PROIECTE DE INVESTIȚII REALIZATE 

INVESTITII FINALIZATE 

 

Proiect roboti: Tehnologie revoluționară de elimnire a infecțiilor nosocomiale din 

spitale cu ajutorul roboților. 

Robotul cu lumina pulsată ultravioletă cu xenon a fost livrat în Spitalul Clinic de Boli 

Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș” în data de 23.10.2018. Personalul medical din cadrul 

Spitalului a fost instuit cu privire la punerea în funcțiune, iar Robotul cu lumină pulsată ultravioletă 

cu xenon a fost pus în funcțiune. 
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Robot cu lumina pulsată 

ultravioletă cu xenon este utilizat în 

peste 350 de spitale, unități de 

îngrijire acută pe termen lung și 

unități ambulatorii pentru 

investigații chirurgicale din 

America si Europa (Marea Britanie, 

Spania, Portugalia, Franta) pentru a 

distruge infecțiile nosocomiale 

înainte de a infesta pacienții. 

Robotul cu lumină 

ultravioletă pulsată cu xenon este 

aproximativ de dimensiunea unui 

aspirator mare, portabil și 

funcționează prin pulsarea 

xenonului, un gaz inert, la 

intensitate ridicată de la o lampă de 

iluminare ultravioletă care produce 

întregul spectru de UV-C care ucide 

germenii, care penetrează pereții 

celulelor de microorganisme, 

inclusiv bacterii, viruși, mucegaiuri, 

ciuperci și spori.  

Spectrul germicidal complet 

emis va elimina o gamă largă de 

agenți patogeni în cinci minute, la o 

rată a eficienței de 99,9%.  

Ciclul de dezinfecție este 

mult mai scurt și previzibil de cinci 

minute si poate curăța între 30-62 

camere de spital într-o singură zi 

fără supra-încălzire.  
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INVESTIȚII ÎN DESFĂȘURARE  

1. REAMENAJARE ȘI REABILITARE ETAJ 2 PAVILION CASA DORU – 

 

A  fost finalizată reactualizarea studiului de fezabilitate. Prin intermediul HCGMB nr. 

699/18.10.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

«Modificări interioare și exterioare, extindere, reabilitare și modernizare – Pavilion ”Casa 

Doru”–Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș”» 

Valoare investiție: 3.906.030 lei  

 

2. «CONSOLIDARE ȘI REABILITARE ”PAVILION A” DIN CADRUL 

SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE ”DR. 

VICTOR BABEȘ”»  

Prin intermediul HCGMB nr. 123/28.03.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici 

aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții 

«Consolidare și Reabilitare ”Pavilion A” din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și 

Tropicale ”Dr. Victor Babeș”». 

 

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 33.097.959 lei cu TVA. 

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București 

Durata de execuție: 18 luni. 

Scopul investiției este asigurarea conformității infrastructurii serviciilor de asistență 

medicală furnizate de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” cu 

necesarul de siguranță și calitate impus de standardele actuale de funcționare a clădirilor și 

ansamblurilor civile spitalicești.  

Se urmărește consolidarea structurii de rezistență a Pavilionului A (boli infectioase și 

tropicale adulți) din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, conform 

soluțiilor indicate de expertiza tehnică. Soluția de consolidare constă în rigidizarea suprastructurii, 

prin reconstruirea volumelor rezalit de deasupra intrărilor, cu diafragme din beton armat și izolarea 

seismică a bazei întregii structuri existente și propuse. 

Se urmărește reabilitarea Pavilionului prin recompartimentarea spațiilor interioare în acord 

cu normativul și regulamentele de proiectare în vigoare, igienizarea elementelor constructive, 

modernizarea și înlocuirea finisajelor și a echipamentelor tehnice prevăzute în tema de proiectare.   

 Obiective:  

✓ păstrarea funcțiunii spitalicești existente a Pavilionuli A;  

✓ extinderea spațiului util, prin adăugarea suprafețelor rezultate în urma construcției 

noilor rezalite de consolidare; 
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✓ dotarea cu un ascensor suplimentar pentru transport pacienți și medici, ce va deservi 

toate nivelurile clădirii; 

✓ dotarea Pavilionului A cu un sistem de ventilare cu aer proaspăt, conform 

reglementărilor normativului de proiectare pentru clădiri spitalicești de boli 

infecțioase; 

✓ dotarea Pavilionului A cu centrală termică proprie; 

✓ dotarea Pavilionului A cu finisaje, echipamente tehnice și sanitare de înaltă 

performanță; 

✓ reglarea fluxurilor medicale și a fluxurilor auxiliare;  

✓ îmbunătățirea calității serviciilor medicale prin amenajarea spațiilor de diagnosticare 

și tratament la standarde ridicate de performanță. 

Proiectul se va executa fără întreruperea activității principale desfășurate în spital prin 

etapizarea intervenției. 

Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor. 

Termenul pentru finalizarea lucărilor este de 18 luni de la obținerea tuturor avizelor necesare. Este 

în curs de reactualizare expertiza tehnică.  

 

3. ”AMBULATORIU SPITAL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE 

VICTOR BABEȘ” 

 VALOARE TOTALĂ CONFORM DEVIZ: 11.585.942 lei 

 A fost inițiat un proiect de hotărâre cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenți obiectivului de investiții ”Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și 

Tropicale Victor Babeș”. 

 Construcție ambulatoriu Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Dr.Victor Babeș”, format din 

16 cabinete de consultații, 3 saloane spitalizare de zi, 2 săli de așteptare. Proiectul tehnic a fost 

finalizat și sunt în curs de obținere avizele și acordurile pentru începerea lucrărilor, iar data 

estimativă pentru finalizarea lucrărilor este de 9 luni de la începerea lucrărilor 
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INVESTIȚII - ECHIPAMENTE, APARATURĂ MEDICALĂ 1.492.234 LEI  

 

Denumire echipament 
ca

n
ti

ta
te

 

 mii lei 

buget local -                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget local 

- achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat (DSP/MS) - 

achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțare 

de la 

bugetul 

local 

Total general 1.414,06 78,18 0,00 0,00 0,00 

Biomicroscop 1   29,99       

Oftalmoscop panoptic 1   4,29       

Trusa de lentile 1   2,14       

Masa macroscopie 1   41,76       

Consola cap pat pentru 1 post 1 7,82         

Consola cap pat pentru 2 posturi 9 95,32         

Consola cap pat pentru 3 posturi 4 70,45         

Consola de perete 20 96,99         

centrala detectie incendiu - 8 

bucle 
1 17,50         

Panou repetor 1 6,77         

Switch 48 porturi cu POE 1 19,03         

Switch 48 porturi cu management 2 11,01         

Controller sistem control acces 4 12,69         

Cabinet UPS 3 46,43         

Statie de lucru client 1 5,00         

Terminal sectie cu touch 5 25,39         

Unitate master alarmare publica 1 10,45         

Sursa de alimentare de urgenta si 

baterie 
1 6,88         

Rack 36U 800x800 1 9,99         

Consola microfon 10 taste 1 2,72         

Server sistem supraveghere 1 36,62         
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Statie de monitorizare 2 32,98         

Switch 24 porturi 10/100/1000 

POE 
2 14,70         

Camera video de exterior 2 7,46         

Robot cu lumina ultravioleta 

pulsata cu xenon 
1 877,86         

       

 

Lenjerii și accesorii de pat 

Denumire produs 
Cantitate 

(buc) 

Pret unitar 

cu TVA  

(lei) 

Valoare totala 

cu TVA (lei) 
Sursa de finantare (BL/AS) 

Cearceaf pat 160x240 1000 53,55 53.550,00 AS 

Cearceaf plic  150x210 1000 72,59 72.590,00 AS 

Fata de perna  20x70 1500 22,61 33.915,00 AS 

Saltea pat pital cu husa lavabila  60 571,2 34.272,00 AS 

TOTAL  
  

194.327,00 
 

 

 

REPARAȚII CURENTE ÎN VALOARE DE: 5.808.882 LEI 

 

Reparațiile curente și investițiile s-au executat la sala Amfiteatru, Secția Infectioase (diareici). 

• Reparații acoperiș. 

• Reparații fațade tencuială. 

• Iginieniări (zugrăvit, vopsit, înlocuit tarchet, înlocuire tapet 

antibacterian la perete) în clădirea B4. 

• Reparații tavane și pereți în clădirea B4 și clădirea Amfitratru. 

• Reparații instalație sanitară în clădirea B4 și clădirea Amfitratru. 

• Reparație instalație electrică în clădirea B4 și clădirea 

Amfitratru. 

• Reparație fluide medicale în clădirea B4 și clădirea Amfitratru. 

• Lucrări de reparații la canalizare exterioară. 

• Placare cu tarchet pe pardoseli și pe pereti.  

• Fluide medicale.  

• Reparatii acoperisuri. 
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Înainte:  

 
 

După: 
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SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB 

 

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local asigură cheltuieli curente privind 

contravaloarea reparațiilor curente, încălzire, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, hrană 

pentru oameni, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Au fost încheiate următoarele 

contracte: 

▪ Contract pentru asigurarea pazei și protecției cetățenilor cât și a personalului medical 

încheiat cu Compania Municipală de Pază și Securitate în valoare de 840.806 lei. 

▪ Contract de mentenanță preventivă, predictivă și servicii tehnice administrative conexe 

încheiat cu  Compania Municipală Energetică - în valoare de 190.050 lei. 

 

▪ Contract încheiat cu Compania Municipala Intretinere Arbori si Spatiului Verde Bucuresti în 

vederea efectuării serviciilor de toaletare, defrișare copaci și extragere rădăcini. 

 

 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI 

IMPLICAREA ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

În anul 2018 s-a propus aprobarea structurii organizatorice, aceasta fiind înaintată spre 

avizare către Ministerul Sănătății și ulterior Consiliului General al Municipiului București spre 

aprobare, după aprobarea structurii organizatorice s-au aprobat statul de funcții, Organigrama și 

Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

 

Pentru postul specific comitetului director, respectv, director medical au participat cate doi 

reprezentanti în cadrul comisiei de concurs și doi reprezentanți în cadrul comisiei de soluționare a 

contestațiilor. În cadrul acestor comisii, acestia au avut statut de membru cu drept de notare a 

candidaților. Concursul a fost organizat conform Dispozitiei Primarului General, nr.556/30.03.2018, 

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru 

ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitale publice aflate in administrarea 

autoritatii publice locale a municipiului Bucuresti. 
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Activitatea curentă a Serviciului Management Spitale din cadrul ASSMB a constat în emiterea 

de aprobări privind scoaterea la concurs, precum si transformări/promovări de posturi, cu 

respectarea cadrului legal: 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 12 

Boli Infectioase 

Medicina de Laborator 

Cardiologie 

Psihiatrie 

Radiologie si Imagistica Medicala 

Oftalmologie 

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 3 
Biochimist 

Biolog Specialist 

PERSONAL SANITAR MEDIU 25  

ALT PERSONAL 5  

   

TRANSFORMARI/PROMOVARI 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 2 Laborator 

PERSONAL SANITAR MEDIU 15  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 7  

ALT PERSONAL 10  

   

SUPLIMENTARE NR. PERS.  

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 4  

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 5  

PERSONAL SANITAR MEDIU 31  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 5  

ALT PERSONAL  11  
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7. CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE DR. I. STOIA 

 

În prezent Centrul Clinic de Boli 

Reumatismale ”Dr. Ion Stoia” își 

desfașoară activitatea în trei corpuri de 

clădire, denumite conform intabulării cadastrale ( C1, C2 si C3)  ce se află în aceeași curte, la 

aceeași adresă (Strada Thomas Masaryk nr. 5) și funcționează cu un număr de: 

• 108 paturi pe spitalizare continuă  

• 20 de paturi spitalizare de zi. 

 

REORGANIZAREA CENTRULUI CLINIC DE BOLI REUMATISMALE  

DR. I. STOIA 

 

Ca urmare a modificării structurii organizatorice, în baza statului de funcții aprobat de către 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucuresti, spitalul a demarcat procedurile de 

scoatere la concurs a posturilor necesare pentru acoperirea activitatii medicale, personalul Direcției 

Medicale din cadrul ASSMB participând în calitate de membrii în comisiile de concurs/examen 

pentru personalul medical superior. 

 

PROIECTE DE INVESTIȚII REALIZATE  

C2 A FOST SUPUSĂ LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE ȘI REABILITARE  

 

         VALOARE INIȚIALĂ 2015 = 4.624.047 LEI CF. HCGMB 147/30.07.2015 

 VALOARE FINALĂ 2018 = 7.352.933 LEI CF. HCGMB 489/23.08.2018 

  

Obiectivul de investiții “Modernizare–supraetajare și reamenajare Corp C2–Centrul Clinic 

de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia” este în faza finală de execuție.  

 Lucrările de investiții vor fi gata în luna februarie 2019. Menționăm că investiția a 

inceput în anul 2015. În prezent activitatea medicală în această clădire se desfășoară în condiții 

normale. 

Intervențiile asupra Corpului C2 au constat în consolidarea si extinderea acestuia prin realizarea a 

încă 2 (doua) etaje, renovarea și modernizarea interiorului, precum și introducerea unui ascensor 

pentru persoane.  
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Subsolul a fost modernizat și reorganizat deservind ca vestiar pentru personalul medical și 

nemedical din cadrul spitalului. În urma lucrarilor de modernizare, cabinetele și saloanele din 

Corpul C2 au fost reorganizate. 

În prezent, la parter se află: 

-  2 cabinete de consultații medicale în specialitate reumatologie și balneo-fizio-terapie, 

cabinete ce deservesc ambulatoriul integrat al spitalului si au un program de funcționare între orele 

8:00-20:00, de luni până vineri. 

- Cabinetul de internări al spitalului pentru pacienții cu spitalizare continua. 

- Compartimentul spitalizare de zi cu un număr disponibil de 20 de paturi, din care 14 paturi 

funcționeaza în acest corp. 

- Sala de așteptare de la parterul Corpului C2 a fost modernizată și adaptată nevoilor 

pacienților, ajutând totodată și fluxul circulației pacienților și cel al cadrelor medicale în incinta 

spitalului.   

- Grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități, renovat și adaptat nevoilor reale ale acestora. 

Etajele 1 și 2 asigură serviciile de spitalizare continuă. Pe aceste etaje restructurările și 

modernizările au avut ca și scop principal îmbunătățirea condițiilor de cazare și confort pentru 

pacienții internați. Dacă înainte de modernizare, doar pe etajul 1 erau 18 paturi cu grupuri sanitare 

comune și fără cabinet medical pe etaj, în prezent în corpul C2, pe etajele 1 si 2 au fost distribuite 

25 de paturi, fiecare salon având un maxim de 3 paturi și grup sanitar cu duș propriu.  

Pe lângă saloane, la etajele 1și 2 există, în prezent, câte un cabinet medical cu program de 

funcționare 24/7.  

 La etajul 1 a fost amenajat oficiu și a fost mărită și reorganizată farmacia spitalului. 

 Etajul 3 deservește activității administrative, inclusiv statistică medicală. 

 Etajul 4 este destinat activităților didactice. La acest etaj se regăsește o sală de 

cursuri cu 80 de locuri, o sală de ședință unde are loc raportul de gardă și o altă sală dedicată 

aprofundării studiului. 

 

 În urma Obiectivul de investiții “Modernizare – supraetajare și reamenajare Corp C2–

Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia” spațiul în spital a fost optimizat în vederea 

desfășurării activității în bune condiții și la standarde europene. Finalizarea lucrărilor va avea loc in 

luna noiembrie, iar recepția in luna decembrie anul curent. 

 

EXPERTIZĂ TEHNICĂ RISC SEISMIC  

Expertiza tehnică  pentru Centrul Clinic de boli reumatismale "Dr. I. Stoia"- realizată  
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INVESTIȚII - echipamente, aparatură medicală 1.576.650 lei  

 

Denumire echipament 
ca

n
ti

ta
te

 

 mii lei 

buget local -                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget 

local - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat (DSP/MS) 

- achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțar

e de la 

bugetul 

local 

Total general 0,00 1.343,18 233,47 0,00 0,00 

Aparat de neurostimulare inalta 

performanta 
1   844,90       

Defibrilator 4   20,47       

Infuzomate 20   167,34       

Aparat dezinfectie aer UV 8   223,72       

Combina fizioterapie 2   29,75       

Analizor automat biochimie 1   57,00       

Electrocardiograf cu 12 canale cu 

troliu 
1     25,44     

Electrocardiograf portabil cu 12 

canale 
2     11,17     

Analizor automat de imunologie 

prin metoda ELISA 
1     196,86     

Lenjerii și accesorii de pat 

Denumire produs 
Cantitate 

(buc) 

Pret unitar 

cu TVA  (lei) 

Valoare totala cu 

TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

(BL/AS) 

Perna  matlasata microfibra  50x70 cm 11 70,21 772,31 AS 

 

REPARAȚII CURENTE ÎN VALOARE DE: 578.829 LEI 

Reparațiile curente au fost efectuate la Corpul A și la Corpul C1 al spitalului.  

✓ Reparație șarpantă. 

✓ Reparații ghenă și atelier mecanic. 
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✓ Iginieniări (zugrăvit, vopsit, înlocuit tarchet, înlocuire tapet antibacterian la perete) 

saloane, hol parter, casa scărilor, cabinete medicale, înlocuit gresie și faianță în băi 

✓ Reparații instalații sanitare 

✓ Reparații instalație electrică ( înlocuit și montat : corpuri de iluminat, prize, doze, 

întrerupătoare, comutatoare ). 

 

 
 

SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB 

 

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local asigură cheltuielile curente, norma de hrană 

pentru angajați. Restul cheltuielilor cu privire la utilitati, reparatii curente, întreținere și funcționare, 

materiale de curățenie, etc., sunt asigurate din bugetul propriu. Au fost încheiate următoarele 

contracte: 

▪ Contract pentru asigurarea pazei și protecției cetățenilor cât și a personalului medical 

încheiat cu Compania Municipală de Pază și Securitate în valoare de 252.243 lei. 

▪ Contract de mentenanță preventivă, predictivă și servicii tehnice administrative conexe 

încheiat cu  Compania Municipală Energetică - în valoare de 75.197 lei 

▪ Servicii de expertizare energetică și întocmirea certificatului de performanță energetică 

încheiat cu Compania Municipală Energetica București  
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GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI IMPLICAREA 

ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

 

În anul 2018 s-a propus aprobarea structurii organizatorice, aceasta fiind înaintată spre 

avizare către Ministerul Sănătății și ulterior Consiliului General al Municipiului București spre 

aprobare, după aprobarea structurii organizatorice s-au aprobat statul de funcții, Organigrama și 

Regulamentul de Organizare și Funcționare.  

Totodată s-au organizat concursurile pentru ocupare funcțiilor specifice comitetului director, 

respectiv pentru ocuparea funcțiilor de șef secție/laborator, prin aprobarea scoaterii la concurs, 

desemnarea reprezentanților și aprobare comisiilor. 

Pentru postul specific comitetului director, respectv, director medical au participat cate doi 

reprezentanti în cadrul comisiei de concurs și doi reprezentanți în cadrul comisiei de soluționare a 

contestațiilor. În cadrul acestor comisii, acestia au avut statut de membru cu drept de notare a 

candidaților. 

Pentru funcția de Șef Laborator, a participat un singur reprezentant cu statut de observator, 

în comisia de concurs, iar după finalizarea concursului s-a avut în vedere validarea acestuia, urmând 

ca între candidatul declarat admis și unitatea sanitara publică angajatoare, să se încheie un contract 

de administrare, în conformitate cu legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu 

modificările și completările ulterioare precum și Ordinul nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de 

laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Activitatea curentă a Serviciului Management Spitale din cadrul ASSMB a constat în 

emiterea de aprobări privind scoaterea la concurs, precum si transformări/promovări de posturi, cu 

respectarea cadrului legal: 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 3 

Recuperare medicală 

Radiologie și imagistică medicală 

Epidemiologie 

PERSONAL SANITAR MEDIU 4  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 7  

ALT PERSONAL 8  
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8. SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ”SF. ȘTEFAN”  

Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan" este o unitate sanitară  

cu paturi  de pneumoftiziologie ce a luat ființă în anul 1963. 

 Spitalul funcționeaza cu o structură multipavilionară formată din: 

✓ Un corp de cladire situată în Șos. Ștefan cel Mare nr. 11, sector 2 

unde se desfășoara activiatate de acordare a asistenței medicale 

pentru pacienți cu patologie medicală acută prin doua secții cu un 

total de 120 paturi; 

✓ Dispensare de TBC sectoarele 1 si 2 situate în Str. Salcâmilor nr. 21-23, unde se asigură 

tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu TBC cu domiciliu în sectoarele 1 și 2 ale 

Municipiului București. 

✓ Dispensarul TBC sector 3 situat în Calea Dudești nr. 104-124, sector 3, unde se asigură 

tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu TBC cu domiciliu în sectorul 3 al Municipiului 

București. 

Aceste amplasamente în sectoare diferite ale Municipiului Bucureşti, precum și faptul că 

deservesc și zone limitrofe ale orașului, precum și localitățile apropiate din sectorul Ilfov, conferă 

spitalului o arie largă de adresabilitate în ceea ce privește nevoile pacienților, precum și capacitatea  

spitalului de a acoperii cu competență și precizie profilaxia, tratarea și vindecarea tuberculozei și a 

bolilor pulmonare acute și cronice. 

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ”Sf. Ștefan”  funcționează în prezent cu un număr de 

120 paturi spitalizare continuă și 3 paturi spitalizare de zi. 

REORGANIZAREA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ”SF. ȘTEFAN”  

 

Pentru dezvoltarea continuă și eficientizarea utilizării resurselor financiare, umane a 

activelor disponibile și a calității serviciilor medicale furnizate pacienților, structura organizatorică 

a Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Ștefan” a fost modificată în baza prevederilor art. 172 din 

legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătații, cu modificările și completările ulterioare,  prin 

avizul Ministerului Sănătații și aprobarea Consiliului General al Municipiului București nr. 

567/2018, modificarea constând în: 

 

✓ Redenumirea Compartimentului de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în 

Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, conform OMS 

1101/2016 

✓ Redenumirea Compartimentului de statistică și informatică medical, în Compartiment 

de evaluare și statistică medical, conform OMS nr. 1224/2010 
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✓ Redenumirea farmaciei pentru programele de sănătate din Farmacie 3 în Farmacie 2, 

în urma desființării farmaciei 2 din Secția Pneumologie III–cronici TBC, Șos. 

Alexandriei. 

 

În secțiile Pneumologie I și II au fost înființate compartimente distincte de pneumologie cronici. 

Reorganizarea și redistribuirea numărului de paturi în cadrul secțiilor Pneumologie I și II astfel: 

- Pneumologie I 

- Compartimentul TBC: 23 de paturi 

- Terapie acută: 3 paturi 

- Compartiment Pneumologie cronici: 25 paturi 

Pneumologie II 

- Compartiment TBC: 21 paturi 

- Compartiment Pneumologie cronici: 10 paturi 

 

 PROIECTE DE INVESTIȚII REALIZATE   

INVESTITII FINALIZATE 

✓ Expertiza tehnica Spitalul Clinic  de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan" 

Valoare expertiză: 91.002 lei 

INVESTIȚII ÎN CURS DE REALIZARE  

CENTRU MEDICAL SF. ȘTEFAN ȘI CENTRU DE REFERINȚĂ PENTRU 

DIABET N. MALAXA”  

COMPLEX MEDICAL AMBULATORIU 

 

Prin intermediul HCGMB nr. 122/28.03.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici 

aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Centru 

medical Sf. Ștefan și Centru de referință pentru diabet N. Malaxa”. 

Valoarea totală a investiției este de 52.684.480 lei cu TVA. 

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București. 

Durata de execuție: 18 luni. 

Scopul lucrărilor de intervenții este realizarea unui Complex Medical Ambulatoriu în care : 

Să fie relocat și extins Dispensarul TBC sector 2 si 3, împreună cu Laboratoarele necesare, 

în cadrul noului Centru Medical Sf. Ștefan, împreună cu personalul de  cadre medicale (45) ce 

deservesc actualul dispensar din sediul vechi situat în str. Salcâmilor, la care se vor adauga atât 

spațiile cu aparatură nouă de investigare (computer tomograf și radiologie), cât și 19 cadre medicale 

suplimentare, necesare pentru buna desfășurare a actului medical din noua locație din Șos. 

Pantelimon nr. 292. 
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OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI 

PUBLICE : 

Scopul investiției este realizarea capacității Dispensarului TBC de a îndeplini atribuțiile ce îi 

revin conform Programului Național de Prevenire Supraveghere și Control al Tuberculozei 

prezentate anterior. 

Obiectivele strategice ale proiectului sunt: 

- îmbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate; 

- dezvoltarea și modernizarea infrastructurii; 

- încurajarea dezvoltarii profesionale; 

- întărirea capacității financiare. 

Prin implementarea proiectului se urmărește realizarea urmatoarelor obiective specifice: 

-  9 cabinete consultații adulți și 2 pediatrie, prevazute cu boxa pentru vaccinări/testări IDR 

- camera recoltare probe de sputa Bk 

- camera de tratamente pentru bolnavii TBC aflați în DOT 

- serviciu radiologie 3 încăperi - boxa dezbrăcare pacienți, camera comandă, expunere, developare 

- laborator bacteriologie Bk 

- cabinet ședințe medici 

- cameră asistente de teren 

- birou (punct) informații, secretariat pentru programare și arondare pacienți 

- spații de așteptare 

- farmacie cu circuit inchis 

- arhivă 

- cameră statistică 

- vestiar 

- sală depozitare materiale curățenie 

- cameră personal auxiliar 

- circuit funcțional separat pentru pacienții TBC. Acces separat direct din exterior. Circuite separate 

în interior pentru accesul la cabinetul de consultații și investigații 

- lift pentru accesul la cabinetele situate la etaj pentru pacienții greu deplasabili/copii mici 

- circuite separate pentru adulți și copii, conform Ord. 1338/31.07.2007, art. 6 (13) 

- acces pentru persoanele cu handicap motor în conformitate cu normele în vigoare. 

- circuit separat cu acces controlat pentru laboratorul bacteriologie Bk, fluxul activității  

laboratorului să fie unidirectional 

- parcare pentru autovehiculele instituției, ambulanțele care transportă pacienții la control, masini 

pentru pacienții nedeplasabili. 

Proiectul nu este o componentă a unei infrastructuri complexe, dar va fi suportul necesar 

unei abordări complexe a tematicilor TBC. Această tematică nu se poate face decât printr-o 
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colaborare stransă cu cercetarea clinică de laborator și utilizarea, în acest mod, a infrastructurii 

existente. Din această colaborare vor putea apare rezultate utilizabile în combaterea TBC și în acest 

fel se vor integra și utiliza infrastructurile existente. De asemenea, se poate considera că proiectul 

face parte virtual, dintr-o infrastructură compexă menită să acopere problema majora a patologiei 

societății moderne. 

 

INVESTIȚII - ECHIPAMENTE, APARATURĂ MEDICALĂ 255.856 LEI  

 

Denumire echipament 

ca
n

ti
ta

te
 

 mii lei 

buget local -                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget local 

- achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat (DSP/MS) - 

achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțare 

de la 

bugetul 

local 

Total general 0,00 74,95 180,91 0,00 0,00 

Electrocardiograf 12 canale 1   25,44       

Injectomat 1   5,51       

Fibrobronhoscop portabil 1   44,00       

Aparat de curatat cartofi 1     9,76     

Centrala termica cladire spital 

250kw-300 kw 
1     50,30     

Centrala termica cladire 

administrativa 100kw-200 kw 
1     39,54     

Microscop optic cu imersie 1     20,68     

Statie de Clorinare a apei Uzate 2     20,40     

Server 1     40,24     

 

Accesorii pat  

Denumire produs 
Cantitate 

(buc) 

Pret unitar cu 

TVA  (lei) 

Valoare totala cu 

TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

(BL/AS) 

Perna 700x500  50 11,89 594,5 AS 
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REPARAȚII CURENTE  ÎN VALOARE DE: 2.891.541,38 LEI 

Reparații curente în incinta spitalului cu extinderea instalațiilor pentru fluide medicale la corpul 

C1 și corp Administrativ: 

✓ Iginienizări (zugrăvit, vopsit, înlocuit tarchet, înlocuire tapet antibacterian la perete) în 

tot spitalul 

✓ Reparații fluide medicale 

✓ Reparații scară de acces bloc alimentar  

✓ Reparații instalații sanitare 

✓ Reparație instalație electrică 

 

SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB 

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local asigură cheltuieli curente privind 

contravaloarea reparațiilor curente, încalzire, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, hrană 

pentru oameni, materiale pentru curățenie, piese de schimb, bunuri și servicii pentru întreținere și 

funcționare. Au fost încheiate următoarele contracte: 

▪ Contract pentru asigurarea pazei și protecției cetățenilor cât și a personalului medical 

încheiat cu Compania Municipală de Pază și Securitate în valoare de 277.186 lei 

▪ S-a demarat ducerea la indeplinire a Hotararii de Consiului nr. 137/20.03.2018 prin care se 

aproba transmiterea spatiului cu destinatie medicala situat la adresa Cal. Dudesti nr. 104-

122, corp B1, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie „ Sf. Stefan”. 

 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI IMPLICAREA 

ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

În anul 2018 s-a propus aprobarea structurii organizatorice, aceasta fiind înaintată spre avizare 

către Ministerul Sănătății și ulterior Consiliului General al Municipiului București spre aprobare, 

după aprobarea structurii organizatorice s-au aprobat statul de funcții, Organigrama și Regulamentul 

de Organizare și Funcționare.  

Pentru postul specific comitetului director, respectv, director medical au participat cate doi 

reprezentanti în cadrul comisiei de concurs și doi reprezentanți în cadrul comisiei de soluționare a 

contestațiilor. În cadrul acestor comisii, acestia au avut statut de membru cu drept de notare a 

candidaților. Concursul a fost organizat conform Dispozitiei Primarului General, nr.556/30.03.2018, 

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru 
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ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitale publice aflate in administrarea 

autoritatii publice locale a municipiului Bucuresti. 

Activitatea curentă Serviciului a constat în emiterea de aprobări privind scoaterea la concurs, 

precum si transformări/promovări de posturi, cu respectarea cadrului legal: 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 2 Pneumologie 

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 2 Farmacist 

PERSONAL SANITAR MEDIU 3  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 6  

ALT PERSONAL 2  

   

TRANSFORMARI/PROMOVARI  

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS.  

PERSONAL SANITAR MEDIU 2  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 2  

ALT PERSONAL 2  
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9. SPITALUL CLINIC SFÂNTA MARIA 

 

Spitalul Clinic Sf. Maria acordă servicii de 

spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, 

servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în 

următoarele specialităţi: anestezie şi terapie intensivă, boli 

infecţioase, cardiologie, dermatovenerologie, 

endocrinologie sau diabet zaharat, nutriţie şi boli 

metabolice, medicină internă, nefrologie, neonatologie, 

neurologie, oncologie medicală, pediatrie, pneumologie, 

psihiatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, 

oftalmologie, ortopedie şi traumatologie, 

otorinolaringologie, urologie, anatomie patologică, 

medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală. 

  Spitalul Clinic Sfânta Maria a efectuat primul 

transpalant pulmonar din Romania în cursul anului 2018. 

Spitalul Clinic Sfânta Maria este în administrarea 

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

încă din anul 2008.  

 

REORGANIZAREA SPITALULUI CLINIC SFÂNTA MARIA 

Au fost înființate 2 noi compartimente: 

- Compartimentul Chirurgie Toracică 

- Compartimentul Pneumologie 

 

INVESTIȚII ÎN CURS DE DEZVOLTARE 

 Printr-un acord de parteneriat Primăria Sectorului 1 are în vedere construirea unei clădiri 

noi, adiacente Spitalului Sfânta Maria în vederea extinderii acestuia.A fost predat terenul din incinta 

spitalului Sfânta Maria către sectorul 1 al Municipiului București în vederea demarării acțiunilor de 

avizare și întocmirea documentației tehnico-economice în vederea autorizării. 

 

”SFÂNTA AGATHA”  

Pentru a ajuta la realizarea mai eficientă a programelor de screening, a fost aprobat proiectul 

”Înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii ”Sfânta Agatha” în 

vederea realizării screeningului cancerului de sân și al cancerului de col uterin. 
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 ECHIPAMENTE ÎN VALOARE DE: 4.507.331 LEI  

 

Denumire echipament 

ca
n

ti
ta

te
 

 mii lei 

buget local -                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget local 

- achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB 

- PMB 

Buget de stat (DSP/MS) - 

achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțare 

de la 

bugetul 

local 

Total general 618,98 2.705,11 1.183,25 0,00 0,00 

Sistem endourologie joasă  și 

înalta 
1   1.902,65       

Videorectoscop 1   353,43       

Elevator hidraulic pentru frigider 

morga  
1   27,20       

Dulap endoscoape  1   154,53       

Aparat incalzire pacient  2   14,64       

Aparat troboprofilaxie mecanica  4   26,73       

Procesor tesuturi cu vacuum 1   158,87       

Microtom parafina 1   67,06       

Pat electric de salon 50 546,21         

Pat ortopedic 5 56,82         

Receptii medicale 1 15,95         

Sterilizator cu abur plus accesorii 

de sterilizare  
1     308,77     

Masina de lipit pungi  2     55,43     

Aparat oxid nitric 1     202,42     

Monitor SVO2 continuu 2     109,48     

Hota cu flux laminar  1     40,58     

Sternotom 1     45,70     

Ventilator mobil 1     90,62     

Trusa ORL 1     93,99     

Baie termostatata 1     3,92     

Retea fibra optica  1     130,67     
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Laptop 1     17,30     

Sistem modular testare pulmonara 1     73,72     

Lavoar aseptic 1     10,65     

 

Lenjerii și accesorii de pat 

Denumire produs 
Cantitate 

(buc) 

Pret 

unitar cu 

TVA  

(lei) 

Valoare totala cu 

TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

(BL/AS) 

Husa saltea 50 41,97 2.098,50 AS 

Husa saltea 70 65,45 4.581,50 AS 

Perne 50 17,84 892,00 AS 

Fete de perna 100 4,52 452,00 AS 

Cearceaf pat 100 17,37 1.737,00 AS 

Cearceaf pat 70 59,50 4.165,00 AS 

Cearceaf pat 140 47,60 6.664,00 AS 

Cearceaf plic 60 32,10 1.926,00 AS 

Cearceaf plic 70 95,20 6.664,00 AS 

Saltea pat 1 357 357,00 AS 

TOTAL  
  

29.537,00 
 

 

 REPARAȚII CURENTE ÎN VALOARE DE 4.408.770,17 LEI  

 

Reparațiile curente au fost efectuate la corpul A, etaj 2 unde se regăsesc cabinete și holuri 

Radiologie 1 și Radiologie 2, anexe și cabinete și hol cabinete, hol central, cabinet RMN, grupuri 

sanitare, etaj 6 unde se regăsesc saloane, cabinete medici, hol central, anexa depozitare, etaj 7- 

saloane, cabinete și birouri medici, anexe și grupuri sanitare personal, casa scării cât si reparații la 

Corpul C al Spitalului.  

 

✓ Reparații acoperișuri 

✓ Iginieniări (zugrăvit, vopsit, înlocuit tarchet, înlocuire tapet antibacterian la perete) la 

etajele 2,6,7 și casa scării 

✓ Refacere tavan casetat 

✓ Reparare uși defecte 

✓ Reparații instalații sanitare 

✓ Reparații instalații electrice 
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SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB 

 

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local asigură cheltuieli curente privind 

contravaloarea reparațiilor curente, încălzire, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, obiecte 

de inventar, tichete de masă, materiale pentru curațenie, chirii, hrană pentru oameni, bunuri și 

servicii pentru întreținere și funcționare. Au fost încheiate următoarele contracte: 

▪ Contract pentru asigurarea pazei și protecției cetățenilor cât și a personalului medical 

încheiat cu Compania Municipală de Pază și Securitate în valoare de 294.282 lei. 

▪ Contract pentru protecție civilă și voluntariat, intervenție în caz de incendiu sau alte situații 

de urgență încheiat cu Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București- în 

valoare de 522.197 lei. 

▪ Servicii de expertizare energetică și întocmirea certificatului de performanță energetică 

încheiat cu Compania Municipală Energetica București  

S-a reactualizat documentația cadastrală care nu mai corespunde realității din teren ca urmare a 

intervențiilor asupra clădirilor existente (recompartimentari, extinderi, demolari, etc.) 

În luna septembrie s-a predat terenul din incinta Spitalului Clinic „Sf, Maria” către Sectorul 1 

București, printr-un acord de parteneriat în vederea construirii unui spital nou. 

 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI 

IMPLICAREA ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

Au fost aprobate statul de funcții, Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

Pentru postul specific comitetului director, respectv, director medical au participat cate doi 

reprezentanti în cadrul comisiei de concurs și doi reprezentanți în cadrul comisiei de soluționare a 

contestațiilor. În cadrul acestor comisii, acestia au avut statut de membru cu drept de notare a 

candidaților. Concursul a fost organizat conform Dispozitiei Primarului General, nr.556/30.03.2018, 
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privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru 

ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitale publice aflate in administrarea 

autoritatii publice locale a municipiului Bucuresti. 

Activitatea curentă a Serviciului Management Spitale din ccadrul ASSMB a constat în emiterea 

de aprobări privind scoaterea la concurs, precum si transformări/promovări de posturi, cu 

respectarea cadrului legal: 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 3 

Pneumologie 

ORL 

Urologie 

PERSONAL SANITAR MEDIU 7  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 2  

ALT PERSONAL 2  

   

TRANSFORMARI/PROMOVARI  

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS.  

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 6  

PERSONAL SANITAR MEDIU 2  

ALT PERSONAL 3  
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10. SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 

Spitalul Clinic Filantropia este cea mai veche clinică 

de obstetrică și ginecologie din Romania înființată în 

anul 1813. 

Dupa 125 ani de la construcție, spitalul este inaugurat 

într-o formă modernă și dotat corespunzator medicinii 

secolului XXI, respectând neschimbată arhitectonica 

originala. 

Oferind servicii medicale complexe - de la medicina 

maternofetala si genetica umana, la ginecologia 

oncologica - si de inalta competenta profesionala, Spitalul Filantropia se inscrie in categoria 

unitatilor de elita ale obstetricii si ginecologiei romanesti. 

Spitalul Filantropia a fost primul spital modern civil din Romania, fiind, de la infiintarea sa un spital 

de caritate.  

Aici au activat cei mai remarcabili profesori de obstetrica din Romania si a fost prima scoala de 

moase. La ora actuala spitalul este o unitate de nivel III si o clinică universitară. 

PROIECTE DE INVESTIȚII REALIZATE  

”SFÂNTA AGAHTA”  

Pentru a ajuta la realizarea mai eficientă a programelor de screening, a fost aprobat proiectul 

”Înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii ”Sfânta Agahta” în vederea 

realizării screeningului cancerului de sân și al cancerului de col uterin. 

EXTINDEREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA SPITALULUI  CLINIC 

FILANTROPIA 

A fost finalizat și predat studiu de fezabilitate privind extinderea, modernizarea și echiparea 

Spitalului  Clinic Filantropia 

  

ECHIPAMENTE ÎN VALOARE DE: 5.088.280 LEI 

Pentru derularea planului de extindere a Sălii de naștere a spitalului, prin infiintarea unei noi 

salii de travaliu, respectiv și a unei noi Săli de operații cezariene, în cursul anului 2018 a fost 

achiziționat un pat (masă) de travaliu și naștere naturală. 

VALOARE PAT (MASĂ) DE TRAVALIU ȘI NAȘTERE NATURALĂ 45.161 LEI  
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Denumire echipament 

ca
n

ti
ta

te
 

 mii lei 

buget local -                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget 

local - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB 

- PMB 

buget de stat (DSP/MS) - 

achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțare 

de la bugetul 

local 

Total general   45,16 1.546,98 
3.457,1

1 
35,13 3,90 

Lampa scialitica 2 brate 1     128,97     

Masa operatie/nastere 1     81,22     

Instrumentar laparoscopie 1     49,98     

Pat nou nascut 12     20,05     

Termostat 37 grade Celsius 1     9,81     

Masa radianta neonatologie 2     120,19     

Statie de sterilizare 1     273,63     

Pulsoximetru mobil  1     20,83     

Paturi spital cu noptiere 5     17,20     

Consola gaze  1     43,23     

Monitor dopler fetal 1     6,55     

Holter TA 1     2,92     

Bisturiu cu ultrasunete 1     249,90     

Ecograf 4 D 1     981,75     

Ecograf protabil  2     407,98     

Electrocauter 3     77,83     

Instalatie de testare speciala  a 

aerului /climatizare cu filtre hepa 
1     133,57     

Platforma energetica petru 

laparoscopie 
1     199,92     

Sistem /turn de histeroscopie 

diagnostica si mica chirurgie 

endouterina,fertiloscopie,rezectosc

op bipolar (5 seturi anse,ace,bile) 

1     379,30     

Monitor pacienti cu accesorii 2     9,64     

UPDADE sistem de cariotipare  1     236,81     
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Antivirus  70     5,83     

Sistem complet pentru microarray 

(cuprinde cuptor de hibridizare) 
1   1.546,98       

Echipament screening auditiv prin 

otoemisiuni acustice 
4       35,13 3,90 

Pat nastere  1 45,16         

Lenjerii și accesorii pat 

 
    

 Denumire produs 

Cant

itate 

(buc) 

Pret unitar cu 

TVA  (lei) 

Valoare 

totala cu 

TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

(BL/AS) 

Scutece finet alb BBC 5000 10,01 50.050,00 AS 

    

REPARAȚII CURENTE- 1.783.400,93 LEI 

Reparațiile curente și investițiile s-au executat la Secția Ginecologie, Oncologie, Obstetrică 

Ginecologie, Chirurgie Ginecologică, Neonatologie, Bloc Operator și laboratoare. 

S-a reparat acoperișul la corpurile de cladire A, B și C. 

SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB 

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local asigura cheltuieli curente privind contravaloarea 

reparatiilor curente. Restul cheltuielilor cu privire la utilitati, intretinere si functionare, materiale de 

curatenie, etc. sunt asigurate din bugetul propriu. 

▪ Contract de mentenanță preventivă, predictivă și servicii tehnice administrative conexe 

încheiat cu  Compania Municipală Energetică - în valoare de 97.917 lei 

▪ Contract pentru protecție civilă și voluntariat, intervenție în caz de incendiu sau alte situații 

de urgență încheiat cu Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București- în 

valoare de 2.312.014 lei 

▪ Contract încheiat cu Compania Municipala Intretinere Arbori si Spatiului Verde Bucuresti în 

vederea efectuării serviciilor de toaletare, defrișare copaci și extragere rădăcini 

▪ Servicii de expertizare energetică și întocmirea certificatului de performanță energetică 

încheiat cu Compania Municipală Energetica București  

S-a reactualizat documentatia cadastrala care nu mai corespunde realitatii din teren ca urmare a 

interventiilor asupra cladirilor existente (recompartimentari, extinderi, demolari, etc..) 

S-a procedat la dezmembrarea in 4 loturi a imobilului Spitalul Clinic ”Filantropia” in vederea 

initierii unei Hotarari de Guvern pentru a duce la indeplinire HCGMB nr 332/30.08.2017 de trecere 

a unor parti din imobilul din domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea ASSMB, în 

domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sanatatii. În vederea îndreptării erorilor 
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materiale, s-a inițiat o Hotărâre de Consiliu pentru modificarea HCGMB nr. 332/20.08.2017, ca 

urmare acestei inițiative s-a emis HCGMB nr. 860/12.12.2018.  

 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI IMPLICAREA 

ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

Activitatea curentă Serviciului Management Spitale din cadrul ASSMB a constat în emiterea 

de aprobări privind scoaterea la concurs, precum si transformări/promovări de posturi, cu 

respectarea cadrului legal: 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 1 Obstetrica - Ginecologie 

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 1 Biolog 

PERSONAL SANITAR MEDIU 8  

ALT PERSONAL 5  

   

TRANSFORMARI/PROMOVARI  

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS.  

PERSONAL SANITAR MEDIU 4  

ALT PERSONAL 5  
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11. SPITALUL CLINIC COLȚEA  

 

 

Spitalul Clinic Colțea este primul spital din București. A fost construit la data de 14 

decembrie 1704, din inițiativa spatarului Mihai Cantacuzino. Organizarea si functionarea spitalului 

a fost facuta dupa modelul spitalului Ospedale di S. Lazzaro e Mendicanti din Venetia.  

In prezent, Spitalul Clinic Coltea este unul din cele mai moderne unitati sanitare din Romania. 

 

 

PROIECTE DE INVESTIȚII 

ASSMB a procedat la reexpertizarea în totalitate a proiectului incluzând în Bugetul de 

venituri și cheltuieli al Spitalului Colțea a unui obiectiv de investiții: Servicii de proiectare – rest de 

executat la obiectivul Consolidare, restaurare, modernizare, și extindere cu un corp nou S+P+2+3E. 

Proiectul trebuia receptionat in anul 2011, aspect nerealizat la vremea respectiva, prin urmare 

ASSMB a inceput toate demersurile necesare de mai sus pentru a putea finaliza receptia la 

finalizarea lucrarilor.  

 

”SFÂNTA AGAHTA”  

Pentru a ajuta la realizarea mai eficientă a programelor de screening, a fost aprobat proiectul 

”Înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii ”Sfânta Agahta” în vederea 

realizării screeningului cancerului de sân și al cancerului de col uterin. 
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INVESTIȚII - ECHIPAMENTE, APARATURĂ MEDICALĂ 10.137.278 LEI  

 

Denumire echipament 
ca

n
ti

ta
te

 

 mii lei 

buget local -                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget local 

- achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat (DSP/MS) - 

achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțare 

de la 

bugetul 

local 

Total general 473,08 9.623,63 40,57 0,00 0,00 

Ambulanta Tip B2 1 457,14         

Receptii medicale 1 15,95         

Lampa UV 2     12,66     

Accelerator multienergie 1   5.622,75       

Aparat de sterilizare a aerului pe baza 

de radiatii ultraviolete cu o cale 
35   880,90       

Aparat de sterilizare a aerului pe baza 

de radiatii ultraviolete cu 2 cai 
5   148,75       

Sistem de dozimetrie pretratament 1   279,65       

Sistem de plan tratament 

computerizat 
1   1.398,85       

Up-grade la instalatia de brahiterapie 

Microselectron 
1   445,06       

Sistem PC 7     27,91     

-Lucrari de executie-rest de executat 

la obiectivul "Consolidare , 

restaurare, modernizare si extindere 

cu un corp S+P+2+3E" 

    444,70       

Servere 2   138,80       

-Servicii de proiectare Rest de 

executat la obiectivul Consolidare, 

Restaurare, Modernizare si Extindere 

corp nou Coltea 

    149,94       

-Servicii consultanta in vederea 

proiectului si asistenta tehnica -rest 

de executat la obiectivul Consolidare, 

restaurare, modernizare si extindere 

corp nou Spitalul Clinic Coltea 

    114,24       
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Lenjerii pat 

Denumire produs 
Cantitate 

(buc) 

Pret unitar cu 

TVA  (lei) 

Valoare totala cu 

TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

(BL/AS) 

Lenjerie pat 370 160,65 59.440,50 AS 

 

SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB 

 

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local asigura cheltuieli curente privind 

contravaloarea reparatiilor curente, incalzire, iluminat, forta motrica, apa, canal, salubritate, hrana 

pentru oameni, materiale pentru curatenie, bunuri si servicii pentru intretinere si functionare. 

▪ Contract pentru asigurarea pazei și protecției cetățenilor cât și a personalului medical 

încheiat cu Compania Municipală de Pază și Securitate în valoare de  546.524 lei 

▪ Contract de mentenanță preventivă, predictivă și servicii tehnice administrative conexe 

încheiat cu  Compania Municipală Energetică - în valoare de 212.259 lei 

▪ Contract pentru protecție civilă și voluntariat, intervenție în caz de incendiu sau alte situații 

de urgență încheiat cu Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București- în 

valoare de  938.224 lei 

 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI 

IMPLICAREA ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

A fost aprobate statul de funcții, Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare.  

S-au organizat concursurile pentru ocupare funcțiilor specifice comitetului director, respectiv 

pentru ocuparea funcțiilor de șef secție/laborator, prin aprobarea scoaterii la concurs, desemnarea 

reprezentanților și aprobare comisiilor. 

Pentru postul specific comitetului director, respectv, director medical au participat cate doi 

reprezentanti în cadrul comisiei de concurs și doi reprezentanți în cadrul comisiei de soluționare a 

contestațiilor. În cadrul acestor comisii, acestia au avut statut de membru cu drept de notare a 

candidaților. Concursul a fost organizat conform Dispozitiei Primarului General, nr.556/30.03.2018, 

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru 

ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitale publice aflate in administrarea 

autoritatii publice locale a municipiului Bucuresti. 

Pentru funcțiile de Șef Secție/Serviciu și Șef Laborator, a participat un singur reprezentant cu 

statut de observator, în comisia de concurs, iar după finalizarea concursului s-a avut în vedere 

validarea acestuia, urmând ca între candidatul declarat admis și unitatea sanitara publică 
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angajatoare, să se încheie un contract de administrare, în conformitate cu legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare precum și Ordinul nr. 

1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru 

ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Activitatea curentă Serviciului Management Spitale a constat în emiterea de aprobări privind 

scoaterea la concurs, precum si transformări/promovări de posturi, cu respectarea cadrului legal: 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 7 

Hematologie 

Oncologie 

Epidemiologie 

Oftalmologie 

Medicina Sportiva 

Medicina Interna 

ATI 

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 3 
Biolog 

Farmacist 

PERSONAL SANITAR MEDIU 9  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 9  

ALT PERSONAL 5  

   

TRANSFORMARI/PROMOVARI 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 2 

PERSONAL SANITAR MEDIU 1 

ALT PERSONAL 2 
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12. SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN DR. CONSTANTIN GORGOS  

Spitalul funcţionează din anul 1979, odată cu inaugurarea Policlinicii TITAN. În anul 

1999 a devenit secţie a Spitalului TITAN, iar trei ani mai târziu a dobândit statut de sine stătător, 

cu denumirea – Spitalul de Psihiatrie TITAN Dr. Constantin Gorgos. În prezent, asigură 

asistenţă medicală de specialitate. 

Spitalul de Psihiatrie Gorgos oferă servicii complexe de evaluare şi diagnosticare psihiatrică 

şi psihologică, de recuperare şi tratament pentru afecţiunile psihiatrice atât ale adulţilor, cât şi ale 

copiilor. Vizează atât pacienţii din Bucureşti, cât şi din ţară. Spitalul dispune și de o linie de gardă 

pentru urgenţele psihiatrice şi/sau somatice ale pacienţilor deja internaţi. 

Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos” este singura unitate sanitară din ţară care 

beneficiază de un Centru de îngrijire pentru copiii cu tulburări de spectru autist. 

Dispune de o linie de gardă pentru urgenţele psihiatrice şi/sau somatice ale pacienţilor deja 

internaţi; 

 

REPARAȚII CURENTE- 1.273.906 LEI 

Reparațiile curente și investitiile s-au executat la secția Psihiatrie adulți, Centrul de sănatate 

mintală adulti și acoperișul de la Centrul de copii cu autism. 

Spitalul De Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos , s-a aflat, la finalul anului trecut, într-un 

amplu proces de modernizare. Parterul și etajele 1 și 2 au fost renovate și reamenajate.  

Astfel, la parter a fost reamenajată Secția de Oncologie - spitalizare de zi, relocată de la etajul al 

doilea. Această secție e compusă dintr-un salon cu 6 paturi, cabinet pentru asistente medicale, 

cabinet pentru medici, sală de recoltare analize și sală de tratament. Pentru că acum secția de 

Oncologie de zi este la parterul clădirii, accesul direct al Ambulanței este mai facil, în caz de 

urgență. 

Holul de acces de la parter a fost renovat total, tarchetul vechi a fost înlocuit și s-a aplicat și 

pe pereți, grupul sanitar a fost și el renovat complet. Garderoba pentru pacienți și depozitul pentru 

deșeuri infecțioase au fost, de asemenea, modernizate. Toate corpurile de iluminat, precum și 

caloriferele din spital au fost schimbate.                                                              

  Etajul 1 al clădirii unde se desfășoară activitatea Secției Psihiatrie adulți cu 51 paturi a fost 

și el modernizat în întregime. 

La etajul 2, destinat terapiilor pentru adulți, s-a făcut de asemenea o igienizare completă.  

Toate lucrările de renovare și modernizare au durat 2 luni.  

 

https://www.facebook.com/pages/Spitalul-de-Psihiatrie-Gorgos/118906234894271?__tn__=K-R&eid=ARA3my_i0eK9PmkhzUxEMTDKpmfnRACeI7ulytZMhii32V4zluUT43hmYmdpMzIIckM3PmGB9mo2mLnP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDhkb9ZZxx2JZKOhy_Y9kFwiGRp91B4L48qeOFBmfzlxPzTcIhFZoqCuC488VbCE95VSmv_ImFOtqmo_F9I0GUlvSuIEFbyGGWQ-EEiJjbw6FDIxUwlp-VvRtfpZzF-84dUfRvxfNexhj1Zhl7T8X5tUhUCd8uoYQbq_0XCTKLRA2z_zxF-Ud64Z_GpR9FYiakNQKswvr93RR6t2L5sm8HIoLFqbTkB5xlyYuiP6QsjYeYnO85detwUcP8iasnpt02JJrZdgB-qguJx97E7MJcbqwo0fo_rKB-kUAZjYPLhMB-frFXQ86-YEiFFQXV1IHdg0HEVGAQ8LEzz1ahRGM3BJB_f
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https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/photos/pcb.2097738153644250/2097701026981296/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCmdz38LaIYU93eIVtdSvnPi3iiNTFKcvYf0kuCMQD0rK3Le__gUWRZnqVlfqGH73pzThNLaxFgPVE_&__xts__%5B0%5D=68.ARDhkb9ZZxx2JZKOhy_Y9kFwiGRp91B4L48qeOFBmfzlxPzTcIhFZoqCuC488VbCE95VSmv_ImFOtqmo_F9I0GUlvSuIEFbyGGWQ-EEiJjbw6FDIxUwlp-VvRtfpZzF-84dUfRvxfNexhj1Zhl7T8X5tUhUCd8uoYQbq_0XCTKLRA2z_zxF-Ud64Z_GpR9FYiakNQKswvr93RR6t2L5sm8HIoLFqbTkB5xlyYuiP6QsjYeYnO85detwUcP8iasnpt02JJrZdgB-qguJx97E7MJcbqwo0fo_rKB-kUAZjYPLhMB-frFXQ86-YEiFFQXV1IHdg0HEVGAQ8LEzz1ahRGM3BJB_f
https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/photos/pcb.2097738153644250/2097701026981296/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCmdz38LaIYU93eIVtdSvnPi3iiNTFKcvYf0kuCMQD0rK3Le__gUWRZnqVlfqGH73pzThNLaxFgPVE_&__xts__%5B0%5D=68.ARDhkb9ZZxx2JZKOhy_Y9kFwiGRp91B4L48qeOFBmfzlxPzTcIhFZoqCuC488VbCE95VSmv_ImFOtqmo_F9I0GUlvSuIEFbyGGWQ-EEiJjbw6FDIxUwlp-VvRtfpZzF-84dUfRvxfNexhj1Zhl7T8X5tUhUCd8uoYQbq_0XCTKLRA2z_zxF-Ud64Z_GpR9FYiakNQKswvr93RR6t2L5sm8HIoLFqbTkB5xlyYuiP6QsjYeYnO85detwUcP8iasnpt02JJrZdgB-qguJx97E7MJcbqwo0fo_rKB-kUAZjYPLhMB-frFXQ86-YEiFFQXV1IHdg0HEVGAQ8LEzz1ahRGM3BJB_f
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INVESTIȚII - ECHIPAMENTE, APARATURĂ MEDICALĂ 34.495 LEI  

 

Denumire echipament 
ca

n
ti

ta
te

 

 mii lei 

buget local -                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget local 

- achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat 

(DSP/MS) - achizitii cu 

aprobare ASSMB - 

PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțar

e de la 

bugetul 

local 

Total general 0,00 0,00 34,49 0,00 0,00 

Casca cu electrozi si fire pentru 

electrozi 
1     5,95     

Defibrilator 1     13,74     

Electrocardiograf  1     6,92     

Sistem de stimulare intermitenta 1     7,88     

Accesorii pat  

Denumire produs 
Cantitat

e (buc) 

Pret 

unitar 

cu TVA  

(lei) 

Valoare 

totala cu 

TVA (lei) 

Sursa de finantare 

(BL/AS) 

Husa impermeabila 20 214,20 4.284,00 BL 

 

SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB  

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local asigura cheltuieli curente privind 

contravaloarea reparatiilor curente, incalzire, iluminat, forta motrica, apa, canal, salubritate, obiecte 

de inventar, lenjerie si accesorii de pat, uniforme si echipament, tichete de masa, hrana pentru 

oameni, bunuri si servicii pentru intretinere si functionare. 

▪ Contract pentru asigurarea pazei și protecției cetățenilor cât și a personalului medical 

încheiat cu Compania Municipală de Pază și Securitate – 252.243 lei 

▪ Contract de mentenanță preventivă, predictivă și servicii tehnice administrative conexe 

încheiat cu  Compania Municipală Energetică - în valoare de 83.404 lei 

 

 

 



 

 

   84 

  

 

 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI 

IMPLICAREA ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

Au fost aprobate Organigrama, Statul de Funcții si Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

Pentru postul specific comitetului director, respectv, director medical au participat cate doi 

reprezentanti în cadrul comisiei de concurs și doi reprezentanți în cadrul comisiei de soluționare a 

contestațiilor. În cadrul acestor comisii, acestia au avut statut de membru cu drept de notare a 

candidaților. 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 2 
Kinetoterapeut 

Psiholog Debutant 

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 1  

ALT PERSONAL 4  

   

TRANSFORMARI/PROMOVARI  

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS.  

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 1  

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 1  
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13. SPITALUL DE BOLI CRONICE SF. LUCA 

Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca” este o unitate sanitară cu paturi, cu 

personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitalicesti din 

gama serviciilor de recuperare, cronice, paliative si asigură condiţii de 

investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de 

prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin 

ordin al ministrului sănătăţii publice. 

 

 

 

 

PROIECTE DE INVESTIȚII  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN ASSMB PENTRU SPITALUL DE 

BOLI CRONICE SFANTUL LUCA 

1. Bazin de recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de boli cronice „Sf. Luca”: valoare 

2.618.798 lei 

Amplasamentul viitoarei construcţii în incinta Spitalului de Boli Cronice „Sf. Luca" este 

determinat de accesibilitatea pacienţilor, dar şi a cadrelor medicale. Astfel, s-a ales ca amplasament 

zona dinspre nord, între corpurile B1 şi C, cu acces din corpul C. De asemenea, s-a dorit o 

intervenţie minimală la construcţiile existente, folosind astfel accesul existent în şi din corpul C, 

prin realizarea unui culoar de legătură între corpul C şi corpul nou. Corpul C are funcţiunea de 

spital, oferind astfel o uşoară accesibilitate a personalului medical şi a pacienţilor din interiorul 

spitalului. Corpul C, din care se va realiza accesul în noua construcţie, are avantajul legăturii cu 

toate celelalte corpuri ale spitalului prin nodul de circulaţie al corpului D. Datorită faptului că în 

corpurile existente ale spitalului sunt montate rampe pentru persoane cu dizabilităţi, noua 

construcţie nu necesită crearea unui astfel de acces. De asemenea, nu se vor amenaja în noua 

construcţie cabinete medicale, cabinetele existente în spital pot deservi şi acest bazin. Se reduc 

astfel dimensiunea şi valoarea investiţiei. 

Din punct de vedere al spaţiilor interioare, clădirea va avea bazinul propriu-zis, vestiar 

pentru pacienţi, zona de recepţie şi grupuri sanitare. Pentru amplasarea echipamentelor necesare 

bazinului se va realiza un subsol tehnic. Acesta va avea acces din parter printr-o scară interioară. În 

ceea ce priveşte bazinul pentru hidrokinetoterapie, acesta este impărţit în două zone diferite, 

prevăzute cu echipamente pentru persoane cu dizabilităţi și balustrade de protecţie impotriva căderii 

Stadiu:  

 - Proiectul tehnic este finalizat 

- S-au obținut toate avizele și acordurile necesare și a fost depusă documentația pentru obținerea 

autorizației de contrucție în vederea demarării lucrărilor.  
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-  data estimată de finalizare a lucrărilor este de 9 luni de la emiterea autorizației de construcție. 

 

Expertiza tehnica pentru risc seizmic - Spitalul Clinic de boli cronice "Sf. Luca"- finalizată 

Valoare expertiză: 148.157 lei 

 

INVESTIȚII - ECHIPAMENTE, APARATURĂ MEDICALĂ 450.776 LEI  

 

Denumire echipament 

ca
n

ti
ta

te
 

 mii lei 

buget local -                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget local 

- achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat (DSP/MS) - 

achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțare 

de la 

bugetul 

local 

Total general 15,95 0,00 434,83 0,00 0,00 

Receptii medicale 1 15,95         

Masina de spalat - dezinfectat 

plosti si urinare - cu panou digital 
1     60,69     

Dispozitiv portabil non-contact , 

de iluminat venele 
1     22,23     

Microscop optic de rutina 1     20,94     

Centrifuga 1     13,43     

Aparat Ecograf general 1     248,71     

Aparat automat pentru dilutie 

citostatice 
1     47,00     

Storcator de rufe profesional 1     16,13     

Masina de curatat cartofi 1     5,70     

 

SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB  

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local asigura cheltuieli curente privind contravaloarea 

incalzire, iluminat, forta motrica, apa, canal, salubritate, obiecte de inventar, hrana pentru oameni, 

uniforme si echipament, tichete de masa, bunuri si servicii pentru intretinere si functionare. 

▪ Contract pentru protecție civilă și voluntariat, intervenție în caz de incendiu sau alte situații 

de urgență încheiat cu Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București. 
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▪ Contract pentru asigurarea pazei și protecției cetățenilor cât și a personalului medical 

încheiat cu Compania Municipală de Pază și Securitate în valoare de 336.325 lei 

 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI 

IMPLICAREA ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

Activitatea curentă a Serviciului Management Spitale a constat în emiterea de aprobări 

privind scoaterea la concurs, precum si transformări/promovări de posturi, cu respectarea cadrului 

legal: 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 6  

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 2 
Kinetoterapeut 

Farmacist 

PERSONAL SANITAR MEDIU 18  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 13  

ALT PERSONAL 39  

   

TRANSFORMARI/PROMOVARI 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 1 Biolog 

PERSONAL SANITAR MEDIU 1  

ALT PERSONAL 3  
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14. SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. AL. OBREGIA 

 

Inaugurat în anul 1923 în 

București, ca un spital de nivel 

european și cel mai mare din 

România, Spitalul Clinic de Psihiatrie 

“Prof. Dr. Alexandru Obregia” 

impune continuu în România, de 

aproape un secol, progresul medical, științific și universitar în psihiatrie. De aceea, spitalul 

reprezintă astăzi o unitate de referință în domeniu, care aliniază psihiatria românească la standardele 

moderne europene și internaționale.  

Serviciile de sănătate publică – pentru adulți, copii, adolescenți si vârstnici – sunt asigurate 

de clinici și secții de psihiatrie și sănătate mintală, de compartimente de psihiatrie comunitară, 

reintegrare psiho-socială, psihoterapie, alcoologie, tulburări cognitive, de cabinete specializate 

pentru servicii medico-chirurgicale și expertiză, cameră de gardă și laboratoare de analiză. 

Investiția în dezvoltarea sănătății pentru Municipiul București, prin lucrările de intervenție și 

reabilitare la Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, va asigura siguranța 

utilizatorilor la acțiunea unui potențial cutremur, creșterea calității și eficientizarea serviciilor 

integrate sanitare și sociale. 

• 1160 de paturi spitalizare continuă. 

 

INVESTIȚIILE REALIZATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

PRIN ASSMB PENTRU SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "PROF. DR. 

ALEXANDRU OBREGIA" 

INVESTITII IN DESFASURARE 

În cursul anului 2018 au început lucrări de modernizare și reabilitare a aleilor din incinta 

spitalului, în acest sens a fost încheiat contract cu Compania Municipala de Străzi, Poduri si Pasaje 

Bucuresti în valoare totală de 1.620.749 lei.  

✓ Reparatii capitale la alei auto si pietonale, trotuare de garda si parcari aferente spitalului 

”LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ȘI REABILITARE SECȚIA DE PSIHIATRIE XI 

ȘI NEUROLOGIE PEDIATRICĂ CLĂDIREA I ȘI II ȘI EXTINDERE 

NEUROLOGIE PEDIATRICĂ CLĂDIREA I ȘI II”  

Pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție și reabilitare Secția de psihiatrie XI și 

neurologie pediatrică clădirea I și II și extindere neurologie pediatrică clădirea I și II” au fost 
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obținute 3 certificate de urbanism care prevăd Plan Urbanistic de Dezvoltare și au fost aprobați 

indicatorii tehnico-economici prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, este în 

curs de implementare proiectul tehnic.  

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 78.364.500 lei cu TVA.  

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București.  

Durata de execuție: 18 luni. 

Clădirile care fac obiectul investiției de față sunt: C5 - Secția de psihiatrie XI, C24 - Secția 

de neurologie pediatrică - clădirea I și C17 - Secția de neurologie pediatrică - clădirea II. 

Prin intermediul lucrărilor de intervenție și reabilitare se vor realiza prevenirea deteriorării și 

repararea degradărilor existente, precum și rezolvarea problemelor structurale a clădirilor supuse 

expertizei tehnice, prin consolidare.  

De asemenea, se vor efectua modificări asupra anumitor spații cu diferite funcțiuni și 

construirea de noi spații prin extinderea clădirii, pentru a completa funcțiunile necesare spitalului. 

Stadiu: au fost obținute 3 certificate de urbanism și au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. 

Durata de execuție : 18 luni.  

 

INVESTIȚII - ECHIPAMENTE, APARATURĂ MEDICALĂ 769.632 LEI  

 

Denumire echipament 

ca
n

ti
ta

te
 

 mii lei 

buget local 

-                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget local 

- achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat (DSP/MS) - 

achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțare 

de la 

bugetul 

local 

Total general 0,00 269,54 500,09 0,00 0,00 

Aparat aer conditionat 18.000 BTU 2     5,00     

Server cu sistem de operare windows 

12 pentru aplicatii de date spital 
2     48,90     

Generator curent electric(grup 

electrogen) 655 KVA: achizitionare si 

montaj  

1     192,26     

Achizitionare, montare, autorizare si 

punere in functiune cazan pentru apa 

calda acv heat master 201 sau similar 

1     67,50     
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Sistem EMG "Keypoint FOCUS"  3 

canale-portabil 
1     131,25     

Laptop 1     6,74     

Etuva sterilizare 1     5,27     

Incubator microbiologie cu termostat 1     4,66     

Transductor - sonda Doppler 

compatibil Acuson X300 
1     11,31     

EKG portabil 3     25,89     

LICENTA MICROSOFT OFFICE 1     1,31     

Seif 1   10,60       

Elaborarea documentatiei tehnico-

economice pentru realizarea 

obietivelor/proiectelor noi in 

domeniul constructiilor etapa I si 

etapa II 

1   125,66       

Elaborarea documentatiei tehnico-

economice pentru realizarea 

obiectivelor/proiectelor noi in 

domeniu constructiilor etapa I si etapa 

II 

1   133,28       

 

REPARAȚII CURENTE ÎN VALOARE DE:  6.767.731,23 LEI 

  

Reparațiile curente au fost efectuate la Camera de Gardă, Ambulatoriu Integrat, Neurologie 

Pediatrică- Consultații, Neurologie pediatrică I, Neurologie pediatrică II, Secția I, Secția II, Secția 

III, Secția IV, Secția V, Secția V A, Secția V B, Secția VI, Secția VII, Secția VIII, Secția IX, Secția 

X, Secția XI, Secția XII, Secția XIII, Secția XIV, Secția XVII, Centrul de sănătate mintală, 

Staționar de zi Toxicomanie. 

✓ Reparații acoperișuri 

✓ Reparație rampă acces acces persoane cu dizabilități 

✓ Reparații exterioare clădiri 

✓ Reparații soclu și trotuare 

✓ Iginieniări (zugrăvit, vopsit, înlocuit tarchet, înlocuire tapet antibacterian la perete) la 

următoarele secții: Secția XIV, XII, XI, VIII, III, IX, XVII, Farmacie, II.   

✓ Înlocuire plase țânțari 

✓ Refacere tavan casetat 

✓ Reparare uși defecte 

✓ Reparații pardoseli din granit 
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SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB  

 

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local asigura cheltuieli curente privind 

contravaloarea incalzirii, iluminatului, fortei motrice, tichete de masa si vacanta. Restul cheltuielilor 

cu privire la restul de utilitati, reparatii curente, intretinere si functionare, materiale de curatenie, 

etc. sunt asigurate din bugetul propriu. 

Servicii de expertizare energetică și întocmirea certificatului de performanță energetică 

încheiat cu Compania Municipală Energetica București  

Compania Municipală de Străzi, Poduri și Pasaje București, valoare totală – 1.620.748,45 

lei. 

 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI 

IMPLICAREA ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

 

Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia” a propus  aprobarea structurii 

organizatorice, aceasta fiind înaintată spre avizare către Ministerul Sănătății și ulterior Consiliului 

General al Municipiului București spre aprobare, după aprobarea structurii organizatorice s-au 

aprobat statul de funcții, Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare.  

Totodată s-a demarat procedura de organizare a concursurile pentru ocupare funcțiilor 

specifice comitetului director, respectiv pentru ocuparea funcției de Director Medical si Director de 

Îngrijiri, conform Dispozitiei Primarului General, nr.556/30.03.2018, privind aprobarea 

Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor 

specifice comitetului director din spitale publice aflate in administrarea autoritatii publice locale a 

municipiului Bucuresti. 

Totodată s-a demarat procedura de organizare a concursurile pentru ocupare funcțiilor 

funcțiile de Șef Secție/Serviciu și Șef Laborator, în conformitate cu legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare precum și Ordinul nr. 

1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru 

ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, 

cu modificările și completările ulterioare. 
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Activitatea curentă a Serviciului Management Spitale din cadrul ASSMB a constat în 

emiterea de aprobări privind scoaterea la concurs, precum si transformări/promovări de posturi, cu 

respectarea cadrului legal: 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 11 

Psihiatrie 

Neurologie Pediatrica 

Psihiatrie Pediatrica 

PERSONAL SANITAR MEDIU 20  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 11  

ALT PERSONAL 29  

 
  

  
  

TRANSFORMARI/PROMOVARI 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 4  

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 2 
Biolog 

Psiholog 

PERSONAL SANITAR MEDIU 21  

ALT PERSONAL 37  
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15. SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICĂ GINECOLOGIE PANAIT SÎRBU  

 

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Prof. Dr. Panait 

Sîrbu” s-a bucurat de o mare adresabilitate, fiind o clinică 

universitară de prestigiu şi o unitate sanitară de nivel III. 

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Prof. Dr. Panait 

Sîrbu este în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București încă din anul 2008. 

 

PROIECTE DE INVESTIȚII  

ÎNFIINȚAREA REȚELEI METROPOLITANE DE CENTRE PENTRU SĂNĂTATEA 

FEMEII SFÂNTA AGAHTA”  

Pentru a ajuta la realizarea mai eficientă a programelor de screening, a fost aprobat proiectul 

”Înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii ”Sfânta Agahta” în vederea 

realizării screeningului cancerului de sân și al cancerului de col uterin. 

RELOCAREA ÎN ALTĂ CLĂDIRE  

În data de 12.12.2018 a fost aprobat proiectul de hotărâre al Consiliului General al 

Municipiului București cu privire la împuternicirea ASSMB pentru demararea procedurilor de 

identificare și achiziție imobile, cu scopul relocării în alte clădiri a unității spitalicești. 

 

INVESTIȚII - ECHIPAMENTE, APARATURĂ MEDICALĂ 10.389.028 LEI  

 

Denumire echipament 

ca
n

ti
ta

te
 

 mii lei 

buget local 

-                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate

) 

buget 

local - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat (DSP/MS) 

- achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțar

e de la 

bugetul 

local 

Total general 0,00 7.396,09 2.963,67 26,35 2,93 

Aparat mobil radiologie digital cu 

2 detectori digitali, cu sistem de 

imprimare 

1     436,97     

Ecograf cu program dedicat de 

san, cu sonda liniara si lineara 

matriceala pentru parti moi (san) 

1     487,90     
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Sistem de mamografie digitala cu 

tomosinteza si ghidaj stereotactic 

pentru prelevare probe mamare 

1     1.847,95     

Centrifuga pentru prepararea 

probelor de sperma 
1     11,18     

Lampa examinare ginecologica 1     7,01     

Lampa infrarosu pentru 

vizualizare vene 
2     40,44     

Masina de spalat industriala 23 kg 1     33,22     

Sistem de purificare a aerului 

VOC free si sistem de presiune 

pozitiva reglabila cu dispozitiv de 

monitorizare continua 

(temperatura, cantitate VOC, 

presiune) montat in laborator FIV 

si sala de interventii 

1     99,00     

Microscop optic binocular cu 

sursa proprie de lumina 
2   27,14       

Aparat radiologie digital cu 1 post 

grafie+scopie, cu sistem de 

imprimare  

1   1.449,90       

Cardiotocograf 5   35,69       

Masa ginecologica electrica 2   19,81       

Masa radianta neonatologie 1   101,98       

Ecograf 4D cu 4 sonde (convexa, 

vaginala, 4D) si soft OG 
4   2.174,41       

Trusa instrumentar laparoscopie 1   426,00       

Mixer planetar 60l 1   11,78       

Feliator paine 1   4,49       

Incalzitor de sange si solutii 

perfuzabile IV ultrarapid enflow 
1   9,98       

Incubator inchis, cu servocontrol 

al temperaturii, cantar incorporat, 

setarea functiei de oxigen si 

umiditate si unitate SpO2 

6   469,81       

Ansamblu integrat incubator 

inchis-deschis 
2   352,36       

Ventilator performant 

neonatologie  
6   1.139,97       



 

 

   95 

  

Monitor functii vitale nou-nascut 10   335,58       

Aparat de solubilizare, mixare si 

preparare a solutiilor perfuzabile 

in Terapia neonatala 

1   274,00       

Targa transport pacienti 2   25,94       

Pat spital 2   21,92       

Spirometru cu turbina reutilizabila 1   17,58       

Incubator 1   99,00       

Tancuri pentru azot lichid 2   13,98       

Sistem de inchidere securizare  

usi 
1   4,42       

Frigider temperaturi scazute -70 

grade Celsius 
1   8,24       

Frigider pentru medii de cultura 1   23,21       

Imprimanta cu etichete securizate 

care contin datele de identificare 

ale continutului specific 

1   16,84       

Sistem de monitorizare externa, 

continua a temperaturii in 

incubatoare , frigider si tancurile 

de stocare celule si embrioni ce 

emite avertizare scrisa si sonora in 

caz de modificare a parametrilor 

normali 

1   88,00       

Dulap de materiale consumabile 

pentru laboratorul de Andrologie 
1   6,46       

Sistem de schimbare automata a 

buteliilor de CO2 si reductoare 

pentru buteliile cu amestec de 

gaze la intrarea in incubatoare 

1   17,20       

Camera Mackler pentru 

spermograma 
1   6,22       

Lampa infrarosu pentru 

vizualizare vene  
1   20,22       

Videolaringoscop  1   10,83       

Cardiotocograf 3   67,83       

Sterilizator cu abur 24l 1   20,10       

Sistem complet automat de 

biologie moleculara 
1   34,26       
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Pompe recirculare apa centrala 

termica 
2   13,09       

Grup pompare pentru statie 

pompare apa 
1   22,04       

Echipament de screening auditiv 

prin otoemisiuni acustice 
3       26,35 2,93 

Sistem server 2xOctaCore, 128 

Gb RAM 
1   25,82       

 

Lenjerii și accesorii de pat 

Denumire produs 
Cantitate 

(buc) 

Pret unitar 

cu TVA  

(lei) 

Valoare totala cu 

TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

(BL/AS) 

Aleze operatii 500 9,50 4.750,00 AS 

Fețe pernă 100 11,90 1.190,00 AS 

Fețe pernă 50 10,00 500,00 AS 

Cearceaf plic 50 44,00 2.200,00 AS 

Cearceaf plic 100 44,00 4.400,00 AS 

Cearceaf plic 150 52,36 7.854,00 AS 

Huse laparascopie 200 10,00 2.000,00 AS 

Huse laparascopie 300 10,00 3.000,00 AS 

Cearceaf pat 200 26,18 5.236,00 AS 

Huse saltea 250 38,73 9.682,50 AS 

Cearceaf pat 250 26,18 6.545,00 AS 

Fețe de parnă 50 10,00 500,00 AS 

Cămașă de noapte gravide 150 40,00 6.000,00 AS 

Scutece finet 2000 12,00 24.000,00 AS 

Aleze operație 2000 9,50 19.000,00 AS 

Cămăși noapte 50 40,00 2.000,00 AS 

Prosoape de baie 70 17,31 1.211,49 AS 

Pilotă șifon alb 200X150 15 83,30 1.249,50 AS 

Fețe de pernă personalizate 100 11,90 1.190,00 AS 

Câmpuri sală de operație 400 40,00 16.000,00 AS 

Saci textili Mayo 450 27,23 12.253,50 AS 

Draperie sală chirurgie 12 55,00 660,00 AS 
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Cămăși noapte 100 40,00 4.000,00 AS 

Cearceaf pat 350 22,00 7.700,00 AS 

Fețe pernă 50 10,00 500,00 AS 

Perne 50X70  27 30,94 835,38 AS 

Cearceaf pat 280 22,00 6.160,00 AS 

Cearceaf plic 200 48,18 9.636,00 AS 

TOTAL  
  

160.253,37 
 

 

SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB 

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local asigura cheltuieli curente privind contravaloarea 

reparatiilor curente, incalzit, iluminat si forta motrica, apa, canal si salubritate, hrana pentru oameni, 

bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.  

▪ Contract de mentenanță preventivă, predictivă și servicii tehnice administrative conexe 

încheiat cu  Compania Municipală Energetică - în valoare de 114.230 lei. 

▪ Contract pentru protecție civilă și voluntariat, intervenție în caz de incendiu sau alte situații 

de urgență încheiat cu Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București- în 

valoare de  471.528 lei 

▪ Servicii de expertizare energetică și întocmirea certificatului de performanță energetică 

încheiat cu Compania Municipală Energetica București  

 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI 

IMPLICAREA ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

În anul 2018 s-a propus aprobarea structurii organizatorice, aceasta fiind înaintată spre 

avizare către Ministerul Sănătății și ulterior Consiliului General al Municipiului București spre 

aprobare, după aprobarea structurii organizatorice s-au aprobat statul de funcții, Organigrama și 

Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

Pentru postul specific comitetului director, respectv, director medical au participat cate doi 

reprezentanti în cadrul comisiei de concurs și doi reprezentanți în cadrul comisiei de soluționare a 

contestațiilor. În cadrul acestor comisii, acestia au avut statut de membru cu drept de notare a 

candidaților. Concursul a fost organizat conform Dispozitiei Primarului General, nr.556/30.03.2018, 

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru 

ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitale publice aflate in administrarea 

autoritatii publice locale a municipiului Bucuresti. 
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Pentru funcțiile de Șef Secție/Serviciu și Șef Laborator, a participat un singur reprezentant 

cu statut de observator, în comisia de concurs, iar după finalizarea concursului s-a avut în vedere 

validarea acestuia, urmând ca între candidatul declarat admis și unitatea sanitara publică 

angajatoare, să se încheie un contract de administrare, în conformitate cu legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare precum și Ordinul nr. 

1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru 

ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Activitatea curentă a Serviciului Management Spitale din cadrul ASSMB a constat în 

emiterea de aprobări privind scoaterea la concurs, precum si transformări/promovări de posturi, cu 

respectarea cadrului legal: 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 2 
Obstetrica - Ginecologie 

Medicina de Laborator 

PERSONAL SANITAR MEDIU 4  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 3  

ALT PERSONAL 9  

 

TRANSFORMARI/PROMOVARI 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 1  

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 1 Psiholog 

PERSONAL SANITAR MEDIU 3  

ALT PERSONAL 12  
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16. SPITALUL CLINIC PROF. DR. TH. BURGHELE 

Infiinţarea spitalului, hotărâtă în 1939, a devenit 

realitate la 02.02.1948, când a început activitatea de îngrijire a 

bolnavilor la singura clinică existentă iniţial Clinica I-a de 

Chirurgie şi Urologie a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, iar 

din martie 1949 a Institutului de Medicină şi Farmacie 

Bucureşti. 

Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele este în 

administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București încă din anul 2008. 

 

PROIECTE DE INVESTIȚII  – STUDIU FEZABILITATE 165.001 LEI 

A fost finalizat studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiții” «Modernizare și 

extindere spații medicale, mansardare și supraetajare, inclusiv Compartiment de Primire Urgență - 

Spitalul Clinic ”Prof. Dr. Theodor Burghele”» în vederea optimizării fluxurilor medicale aferente 

blocului operator, ATI și camera de Primiri Urgențe. În data de 07.12.2018 a fost obținut avizul 

Consilului Tehnic Economic al Primăriei Municipiului București.  

 

INVESTIȚII - ECHIPAMENTE, APARATURĂ MEDICALĂ 3.662.767 LEI  

 

Denumire echipament 

ca
n

ti
ta

te
 

 mii lei 

buget local 

-                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget local 

- achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat (DSP/MS) - 

achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțare 

de la 

bugetul 

local 

Total general 15,95 3.646,82 0,00 0,00 0,00 

Receptii medicale 1 15,95         

Analizor procalcitonina 1   4,76       

Sistem apelare asistente pentru 

mediul sanitar (max. 6saloane cu max 

20 paturi 

1   59,55       

Aparat ventilatie mecanica mobil cu 

butelie oxigen si suport montaj pat 
1   238,00       

Analizor pentru determinari 

biochimice in regim de urgenta 
1   51,00       
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Brancard transport bolnavi 2   47,36       

Aparat de sterilizare cu abur sub 

presiune  (autoclav) 
1   309,28       

Aparat de incalzit pacienti 1   10,59       

Ambulanta electrica 1   62,23       

Defibrilator cardiac extern 1   34,68       

Sistem centralizat de distributie gaze 

medicale 
1   64,02       

Ecocardiograf stationar 3D/4D ultima 

generatie 
1   1.010,91       

Ecograf inalta performanta  cu 

elastografie  si contrast  cu sonda 

convea (abdominala) si lineara pentru 

parti moi (tiroida, testicul, san, penis) 

1   304,64       

Ecograf pentru investigatii abdominale si 

vasculare cu sonda convexa (abdominala), 

cu sonda lineara pentru parti moi (tiroida, 

testicul, san, penis) si sonda vasculara 

1   74,85       

Ecograf pentru examinari abdominale cu 

sonda convexa (abdominala) si cu sonda 

lineara pentru parti moi (tiroida, testicul, 

san, penis) 

1   439,04       

Ecograf cu trusa pentru punctie biopsie-

prostatica cu sonda endorectala si sonda 

conexa (abdominala) 
1   99,96       

Ecograf urologic multifunctional  3   608,87       

Casete cu ecran fosforic rigid (34x43 

cm)  
4   17,32       

Casete cu ecran fosforic rigid (24x30 

cm) 
2   6,21       

Pat spital persoane supraponderale 3   14,99       

Dulap inox cu 3 rafturi  2   14,00       

Masuta Mayo 4   11,85       

Dulap inox cu 5 rafturi 4   58,35       

Panou protectie radiatii 2   17,53       

Pachet de protectie antivirus  120   12,00       

Ecograf pentru investigatii 

abdominale si vasculare lineara 

pentru parti moi tiroida, 

testicul,san,penis si sonda vasculara  

1   74,85       
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Lenjerii și accesorii de pat  

Denumire produs 
Cantitate 

(buc) 

Pret unitar cu 

TVA  (lei) 

Valoare totala cu TVA 

(lei) 

Sursa de 

finantare 

(BL/AS) 

Pilote  135 140,42 18.956,70 BL 

Huse protectie saltea 12 82,11 985,32 BL 

Huse protectie saltea 88 82,11 7.225,68 AS 

Campuri chirurgicale 100 88,06 8.806,00 AS 

Saltea antiescara 1 2.201,50 2.201,50 AS 

TOTAL    38.175,20  
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REPARAȚII CURENTE ÎN VALOARE DE: 1.857.399 LEI 

Reparațiile curente au fost efectuate la Corp C, Corp 1 A și Corp 2 A. 

✓ Reparație ramă acces persoane cu dizabilități 

✓ Reparație placaje gresie antiderapantă terasă circulabilă 

✓ Iginieniări (zugrăvit, vopsit, înlocuit tarchet, înlocuire tapet antibacterian la perete) corpul A 

subsol, etajul 2 și etajul 3, înlocuit gresie și faianță în băi 

✓ Reparații instalații sanitare  

SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB  

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local asigura cheltuieli curente privind 

contravaloarea incalzire, iluminat, forta motrica, apa, canal, salubritate, obiecte de inventar, 

materiale pentru curatenie, furnituri de birou, bunuri si servicii pentru intretinere si functionare. In 

anul curent s-au asigurat suplimentar alte cheltuieli curente cum ar fi materiale şi prestări de servicii 

cu caracter functional, piese de schimb, hrana pentru oameni, poştă, telecomunicaţii, radio, tv, 

internet. 

▪ Contract pentru asigurarea pazei și protecției cetățenilor cât și a personalului medical 

încheiat cu Compania Municipală de Pază și Securitate în valoare de 251.786 lei. 

▪ Contract pentru protecție civilă și voluntariat, intervenție în caz de incendiu sau alte situații 

de urgență încheiat cu Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București. 

▪ S-a demarat procedura de preluare a imobilului din B-dul Iuliu Maniu nr. 11 din evidența 

Spitalului Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele” în evidența și administrarea ASSMB. 
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GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI 

IMPLICAREA ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

Spitalul Clinic ”Prof. Dr. Theodor Burghele” a propus aprobarea structurii organizatorice, 

aceasta fiind înaintată spre avizare către Ministerul Sănătății și ulterior Consiliului General al 

Municipiului București spre aprobare, după aprobarea structurii organizatorice s-au aprobat statul 

de funcții, Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare.  

Au demarat procedura de scoatere la concurs a posturilor de personal medical superior, prin 

aprobarea conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a solicitărilor, a 

comisiilor precum si participarea reprezentanților în acestea cu statut de observator. 

Activitatea curentă Serviciului Management Spitale din cadrul ASSMB a constat în emiterea de 

aprobări privind scoaterea la concurs, precum si transformări/promovări de posturi, cu respectarea 

cadrului legal: 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 3 

Radiologie 

Urologie 

Cardiologie 

PERSONAL SANITAR MEDIU 4  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 4  

ALT PERSONAL 2  

   

TRANSFORMARI/PROMOVARI  

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS.  

PERSONAL SANITAR MEDIU 6  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 3  

ALT PERSONAL 7  
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17. CENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT AL 

TOXICODEPENDENȚELOR PENTRU TINERI “SF.STELIAN”  

 

Spitalul pentru Studenți s-a reorganizat în data 01.07.2003 prin OMS nr.604/2003 in Centrul 

de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri “Sf.Stelian”, situat în București, str. 

Cristian Pascal, nr. 25-27, sector 6. 

Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri “Sf.Stelian”, este o 

unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitalicești, în 

care se asigură condiții de tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor 

nosocomiale, conform normelor legale în vigoare. De asemenea spitalul răspunde, în condițiile 

legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor igienico-sanitare, pentru 

respectarea drepturilor pacienților, precum și pentru acoperirea prejudiciilor cauzate acestora. 

Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri “Sf.Stelian” dispune 

de o structură complexă de specialități, dotare cu aparatură medicală corespunzătoare și personal 

specializat. 

 

INVESTIȚII - ECHIPAMENTE , APARATURĂ MEDICALĂ 1.115.755 LEI  

 

Denumire echipament 

ca
n

ti
ta

te
 

 mii lei 

buget local 

-                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget local 

- achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat (DSP/MS) - 

achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțare 

de la 

bugetul 

local 

Total general 14,93 1.061,66 39,16 0,00 0,00 

Pat spital greutate maxima 300 Kg 20   32,00       

Analizor automat hematologie 5 

DIFF 
1   53,55       

Unit dentar cu modul electric (cu 

turbina, piesa contraunghi, 

compresor) 

1   69,20       

Centrifugă cu racire 1   14,94       

Masina de curatat legume 

(capacitate 20 kg) 
1   3,90       

Aparat aer conditionat cu inverter 

1800 btu 
7     19,03     
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Congelator 7 nivele 2     3,72     

Frigider capacitate 250-300 l 2     4,20     

Spirometru portabil 1   13,75       

Aparat de radiologie portabil 1   399,65       

Aparat  taiat legume cu 5 discuri 1   2,05       

Defibrilator 1   10,35       

PAT ATI MECANIC 3 14,93         

Computer sistem HP 5   15,95       

Licenta retail Microsoft Office 

2019 
5   5,99       

Licenta OEM Microsoft Windows 

10 
5   4,46       

Centrala telefonica cu 24 posturi  1   6,60       

Multifunctional Profesional Laser 

A3 Monocrom Konica Minolta 
2   36,65       

Imprimanta Multifunctionala 

Laser Monocrom Konica Minolta 
1   4,99       

Lucrari necesare pt obtinere aviz 

ISU 
    371,49       

Upgradare sistem monitorizare 

video 
1   16,14       

Firmă luminoasă       12,21     

 

Lenjerii și accesorii de pat 

Denumire produs 
Cantitate 

(buc) 

Pret unitar cu TVA  

(lei) 

Valoare totala cu 

TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

(BL/AS) 

Cearceaf de pat pt. adulti 150 41,65 6.247,50 AS 

Cearceaf plic 150 73,78 11.067,00 AS 

Fete perna 100% bbc 150 23,21 3.480,75 AS 

Pijamale barbati 70 65,45 4.581,50 AS 

Pijamale dama 20 65,45 1.309,00 AS 

Camasi noapte femei 20 65,45 1.309,00 AS 

TOTAL  
  

27.994,75 
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SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB 

 

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local asigura cheltuieli curente privind 

contravaloarea reparatiilor curente, incalzit, iluminat si forta motrica, apa, canal si salubritate, 

tichete de masa, hrana pentru oameni, bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.  

A fost indreptată eroarea materiala din cuprinsul cartii funciare pentru imobilul cu numar 

cadastral 210657 - Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri ”Sf. 

Stelian” in vederea initierii unei Hotarari de Guvern pentru preluarea in proprietatea Primariei 

Municipiului Bucuresti si in administrarea ASSMB. 

Contract încheiat cu Compania Municipala Intretinere Arbori si Spatiului Verde Bucuresti în 

vederea efectuării serviciilor de toaletare, defrișare copaci și extragere rădăcini. 

 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE  

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI 

IMPLICAREA ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

 

În anul 2018 s-a propus aprobarea structurii organizatorice, aceasta fiind înaintată spre 

avizare către Ministerul Sănătății și ulterior Consiliului General al Municipiului București spre 

aprobare, după aprobarea structurii organizatorice s-au aprobat statul de funcții, Organigrama și 

Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

Pentru postul specific comitetului director, respectv, director medical au participat cate doi 

reprezentanti în cadrul comisiei de concurs și doi reprezentanți în cadrul comisiei de soluționare a 

contestațiilor. În cadrul acestor comisii, acestia au avut statut de membru cu drept de notare a 

candidaților. Concursul a fost organizat conform Dispozitiei Primarului General, nr.556/30.03.2018, 

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru 

ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitale publice aflate in administrarea 

autoritatii publice locale a municipiului Bucuresti. 
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Activitatea curentă a Serviciului Management Spitale din cadrul ASSB a constat în emiterea 

de aprobări privind scoaterea la concurs, precum si transformări/promovări de posturi, cu 

respectarea cadrului legal: 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 2  

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 1 Biolog 

PERSONAL SANITAR MEDIU 2  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 4  

ALT PERSONAL 2  

   

TRANSFORMARI/PROMOVARI  

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS.  

ALT PERSONAL 5  
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18. SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ PROF. DR. DAN 

THEODORESCU 

 

Spitalul clinic de chirurgie oro-maxilo-facială prof. Dr. Dan Theodorescu 

este o unitate sanitară publică aflată în administrarea Primăriei Municipiului 

București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

Unitatea sanitară este de monospecialitate, fiind singurul spital cu profil de 

chirurgie oro-maxilo-facilaă din țară. 

 

PROIECTE DE INVESIȚII 

RELOCAREA ÎN ALTĂ CLĂDIRE  

 

În data de 12.12.2018 a fost aprobat proiectul de hotărâre al Consiliului General al 

Municipiului București cu privire la împuternicirea ASSMB pentru demararea procedurilor de 

identificare și achiziție imobile, cu scopul relocării în alte clădiri a unității spitalicești. 

 

FACILITĂȚI PENTRU ACTIVITATEA MEDICALĂ ȘI  DIDACTICA  

 

În cursul anului 2018, prin H.C.G.M.B 506/23.08.2018 au fost acordate cu titlu de folosință 

gratuită unele părți din spațiile situate în clădirea din Calea Plevnei nr. 17-21, sector 1 și în str. 

Eforiei nr. 4-6, sector 5 din administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

în administrarea Unității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”. 

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu” este un spital clinic 

în care se desfășoară conform legii, activității medicale și de învățământ, deopotrivă.  În spital se 

desfășoară concomitent act medical în specialitățile Chirugie maxilo-facială, Endodonție, 

Odontoterapie, Parodontologie și Implantologie orală, precum și activități de învățământ specific 

medicinei dentare pentru studenți, rezidenți, masteranzi și doctoranzi ai Facultății de Medicină 

Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”. Scopul principal al 

acordării dreptului de folosință cu titlu gratuit asupra spațiilor a fost de a facilita și delimita 

activitatea medicală de cea didactică. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  109 

  

  ECHIPAMENTE ÎN VALOARE DE : 435.642 LEI 

Denumire echipament 

ca
n

ti
ta

te
 

 mii lei 

buget local -                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget local 

- achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat (DSP/MS) - 

achizitii cu aprobare ASSMB 

- PMB 

Buget de stat    

cota 10% - 

cofinanțare 

de la bugetul 

local 

Total general 15,95 419,70 0,00 0,00 0,00 

Masina de transport 1   75,46       

Recepții medicale 1 15,95         

-Sistem antiefractie 1   52,69       

-Licenta server 2   10,63       

-Licenta CAL 25   30,92       

-Sistem de operare server 1   3,65       

-Sistem de operare server 1   1,70       

-Extindere sistem detectie incendiu 1   5,03       

-Copiator color  2   45,54       

-Echipament pentru sterilizare 1   56,53       

-Rezervor stocare apa 1   45,11       

-Extindere sistem de securizare 1   69,76       

-Sistem de climatizare server  1   13,80       

-Aparat de aer conditionat 3   8,89       

Lenjerii și accesorii de pat 

Denumire produs 
Cantitate 

(buc) 

Pret unitar cu 

TVA  (lei) 

Valoare 

totala cu 

TVA (lei) 

Sursa de 

finantare 

(BL/AS) 

Camp chirurgical BBC  100% 50 x 50 CM 200 7,74 1.547,00 AS 

Camp operatie  50/50 500 15,23 7.616,00 AS 

Cearceaf pat  220/160 CM 80 41,65 3.332,00 AS 

Cearceaf plic  160/200 CM 40 74,97 2.998,80 AS 

Husa perna impermeabila 30 36,30 1.088,85 AS 

Pijama barbati bbc  100% 30 65,45 1.963,50 AS 

Fete de perna damasc  100 13,69 1.368,50 AS 

TOTAL  
  

19.914,65 
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REPARAȚII  CURENTE – 761.580,59 LEI 

Reparațiile curente și investițiile s-au executat la refacerea integrală a acoperișului, 

instalației de degivrare și la relocarea tabloului electric.    

SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB 

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local asigura cheltuieli curente privind 

contravaloarea reparatiilor curente, incalzit, iluminat si forta motrica, apa, canal si salubritate, 

materiale pentru curatenie, obiecte de inventor, tichete de masa,  bunuri si servicii pentru intretinere 

si functionare. In anul curent s-au asigurat si cheltuieli cu chirii, hrana pentru oameni. 

▪ Contract pentru asigurarea pazei și protecției cetățenilor cât și a personalului medical 

încheiat cu Compania Municipală de Pază și Securitate. 

▪ Contract încheiat cu Compania Municipala Intretinere Arbori si Spatiului Verde Bucuresti în 

vederea efectuării serviciilor de toaletare, defrișare copaci și extragere rădăcini. 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI 

IMPLICAREA ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB  

A fost aprobat statul de funcții, Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare.  

Activitatea curentă Serviciului Management Spitale din cadrul ASSMB a constat în emiterea de 

aprobări privind scoaterea la concurs, precum si transformări/promovări de posturi, cu respectarea 

cadrului legal: 

 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 4 
Anestezie si Terapie Intensiva 

Denstist 

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 1 Farmacist 

ALT PERSONAL 4  

   

TRANSFORMARI/PROMOVARI  

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS.  

ALT PERSONAL 4  
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19.SPITALUL CLINIC COLENTINA 

 

Spitalul Clinic Colentina este în administrarea Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București încă din anul 2008. 

Spitalul Clinic Colentina este situat în sectorul 2 al Municipiului 

București, pe șos. Ștefan cel Mare nr. 19-21, în porțiunea situată între 

Calea Dorobanților și Obor.        

 

INVESTIȚII - ECHIPAMENTE, APARATURĂ MEDICALĂ 7.713.000 LEI  

 

Denumire echipament 

ca
n

ti
ta

te
 

 mii lei 

buget local -                       

achizitii 

ASSMB 

(inclusiv 

achiziții 

centralizate) 

buget local 

- achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

fonduri 

proprii - 

achizitii 

spital cu 

aprobare 

ASSMB - 

PMB 

Buget de stat (DSP/MS) - 

achizitii cu aprobare 

ASSMB - PMB 

Buget de 

stat    

cota 10% - 

cofinanțare 

de la 

bugetul 

local 

Total general 386,87 3.639,04 3.687,09 0,00 0,00 

Aparat de ventilatie noninvaziva 

cu posibilitate Fi O2 100% 
1     53,55     

Injectomate 20     62,60     

Masina de lipit pungi, cu plasma 2     26,10     

Aparat de sigilat pungi (cu printer)  1     30,17     

Electrocardiograf 4     15,56     

Trusa de chirurgie deschisa 2     157,52     

Microscop cu lumina polarizata 1     28,32     

Aparat radiologie digital fix 1     1.096,35     

Aparat ventilatie mecanica de 

inalta performanta 
2     471,24     

Paturi speciale de terapie intensiva 

destinat pac.critici 
2     251,90     

Multifunctionala A4  16     65,92     

UPS mare capacitate 4500W 10     40,90     

Server central 1 1     31,17     

Server central 2 1     22,86     
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Sistem de climatizare - inverter 1     8,25     

Multifunctionala A3 mare 

capacitate 
20     174,60     

Echipament securitate (firewall) 1     98,76     

Dispozitiv cu ultrasunete pentru 

diagnosticarea sinuzitei cronice si 

acute 

1     10,00     

Spalator apa sterila cu 1 post 1     6,43     

Distilator 1     13,83     

Electrocauter 1     142,80     

Electromiograf 1     89,85     

Licente microsoft Office 

Professional 2010, 2013, 2016 
32     61,76     

Soft Antivirus 1     263,59     

Soft arhivare 1     218,62     

Licente Windows 200     188,00     

Licente Office 20     39,80     

Motor baza de date Sybase 16 1     16,64     

Unitate de regularizare a presiunii 

CO2 
3   63,72       

Distilator 1   13,83       

Spalator apa sterila cu 1 post 3   19,28       

Electrocauter performant 3   249,90       

Defibrilator cardiac extern 2   46,46       

Aparat de ventilatie noninvaziva 

cu posibilitate Fi O2 100% 
1   53,55       

Dermatoscop 4   25,70       

Dispozitiv ambulator de 

inregistrare continua a tensiunii 

arteriale ,compatibil cu software-ul 

existent Cardiosoft 

2   16,39       

Dispozitiv de inregistrare holter 

compatibil cu software existent 

cardioday ,48h 

3   34,76       

Duodenoscop 2   245,73       

Lampa chirurgicala 1   58,25       
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Micromotor chirurgie minim 

invaziva 
2   116,00       

Nebulizator cu ceata uscata 3   98,18       

Nebulizator portabil 1   12,97       

Regularizator de presiune CO2 2   42,48       

Trimmer curatare parafina casete 

includere 
1   4,24       

Turn laparoscopie 1   394,07       

Videocolonoscop HDTV 2   174,45       

Videocolonoscop HDTV cu pos.de 

focalizare pe 2 dist.focale 
2   306,30       

Videoecoendoscop liniar pentru 

punctie fina aspirativa 
1   289,88       

Videogastroscop HDTV 2   161,60       

Videogastroscop HDTV cu pos.de 

focalizare pe 2 dis.focale 
2   260,61       

Pompa de apa peristaltica 1   11,13       

Masina automata de spalat si 

dezinfectat endoscoape  
2   408,41       

Analizor de gaze "point of care" 1   59,50       

Aspirator chirurgical 2   6,40       

Monitor BIS 1   21,30       

Sterilizator cu gaz de etilenoxid 1   130,90       

Sistem de evacuare a fumului 

chirurgical 
4   119,95       

Stimulator de nerv pentru 

anestezie plexala 
2   9,99       

Electromiograf 1   89,85       

Masina de lipit pungi cu plasma 1   13,05       

Aparat de sigilat pungi(cu printer) 2   60,34       

Masina de developat 1   19,87       

Pat ATI  11 175,34         

Pat Ortopedic 8 90,92         

Pat Electric 6 functii 15 120,61         

  

 



 

 

  114 

  

IN CURS DE INTOCMIRE DOCUMENTATIE 

- DALI-Extindere, modernizare si echipare cladire E Spital Clinic Colentina în valoare de 

154.000 lei. 

”SFÂNTA AGATHA”  

Pentru a ajuta la realizarea mai eficientă a programelor de screening, a fost aprobat proiectul 

”Înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii ”Sfânta Agatha” în vederea 

realizării screeningului cancerului de sân și al cancerului de col uterin. 

În data de 12.12.2018 a fost aprobat proiectul de hotărâre a Consiliului General al 

Municipiului București cu privire la aprobarea achiziționării imobilului situate în București. B-dul 

Ghica Tei, nr. 64-70, sector 2, compus din teren în suprafață de 1027,43 mp și construcție în 

suprafață desfășurată de 1972,43 mp pentru imobilul din lanțul rețelei metropolitane de clinici și 

centre ”Sfânta Agatha”, imobil ce va deveni ambulatoriu al Spitalului Clinic Colentina.  

 

REPARAȚII CURENTE ÎN VALOARE DE 2.829.056,55 LEI 

✓ Reparații acoperișuri 

✓ Realizare ignifugare  

✓ Reparații trotuare 

✓ Iginieniări (zugrăvit, vopsit, înlocuit tarchet, înlocuire tapet antibacterian la perete), înlocuit 

gresie și faianță în băi în corpul B subsol și parțial etaje 

✓ Refacere tavane casetate în corpul B subsol și parțial etaje 

✓ Reparație tâmplărie interioară în corpul B subsol și parțial etaje  

✓ Reparații instalații curenți tari și slabi în corpul B subsol și parțial etaje 

✓ Reparații instalație sanitară în corpul B subsol și și parțial etaje 

✓ Reparații instalație electrică în corpul B subsol și și parțial etaj 

Începand cu data de 08.10.2018, s-a încheiat un contract Acord-cadru de lucrări de reparații și 

reabilitare (modernizare), dotare cu echipamente Spitalul Clinic Colentina, din care s-a încheiat 

contractul pentru reparații curente în valoare de 5.119.396,63 lei, din care s-a realizat 2.366.915,35 

lei. S-au executat lucrări de reparații curente la corp cladire B2 (partial), corpul G – sterilizare, 

morga. 
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SUPORT ADMINISTRATIV ACORDAT DE  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BUCUTREŞTI PRIN INTERMEDIUL ASSMB 

ASSMB prin fondurile alocate din bugetul local asigura cheltuieli curente privind 

contravaloarea reparatiilor curente, incalzit, iluminat si forta motrica, apa, canal si salubritate, 

tichete de masa si vacanta pentru anul trecut, hrana pentru oameni in anul curent, bunuri si servicii 

pentru intretinere si functionare.  

▪ Contract pentru asigurarea pazei și protecției cetățenilor cât și a personalului medical 

încheiat cu Compania Municipală de Pază și Securitate în valoare de 630.607 lei. 
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▪ Contract încheiat cu Compania Municipala Intretinere Arbori si Spatiului Verde Bucuresti în 

vederea efectuării serviciilor de toaletare, defrișare copaci și extragere rădăcini 

▪ Servicii de expertizare energetică și întocmirea certificatului de performanță energetică 

încheiat cu Compania Municipală Energetica București. 

 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI 

IMPLICAREA ACTIVĂ A PERSONALULUI ASSMB 

În anul 2018 s-a propus aprobarea structurii organizatorice, aceasta fiind înaintată spre avizare 

către Ministerul Sănătății și ulterior Consiliului General al Municipiului București spre aprobare, 

după aprobarea structurii organizatorice s-au aprobat statul de funcții, Organigrama și Regulamentul 

de Organizare și Funcționare. 

Activitatea curentă a Serviciului Management Spitale din cadrul ASSMB a constat în emiterea 

de aprobări privind scoaterea la concurs, precum si transformări/promovări de posturi, cu 

respectarea cadrului legal: 

APROBARI SCOATERI LA CONCURS 

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS. SPECIALIZARE 

PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 12 

Anestezie si Terapie Intensiva 

Gastroenterologie 

Hematologie 

Neurologie 

Neurochirurgie 

Urologie 

ALT PERSONAL MEDICAL SUPERIOR 1 Fizician 

PERSONAL SANITAR MEDIU 18  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 23  

ALT PERSONAL 10  

   
 

TRANSFORMARI/PROMOVARI  

CATEGORIE PERSONAL NR. PERS.  

PERSONAL SANITAR MEDIU 47  

PERSONAL MEDICAL AUXILIAR 4  

ALT PERSONAL 9  
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PROIECTE COMUNE PENTRU TOATE UNITĂȚILE SPITALICEȘTI DIN 

ADMINISTRAREA ASSMB 

ACHIZIȚII CENTRALIZATE  

ASSMB realizează achiziții centralizate pentru o mai bună administrare și gestionare a 

fondurilor puse la dispoziție de Primăria Municipiului București în vederea dotării celor 19 spitale 

aflate în administrare. 

În acest sens, în luna august 2018 a fost înființat Serviciul Achiziții Centralizate în cadrul Direcției 

Achiziții din structura organizatorică a instituției. 

SIGURANTA SI RISC SEISMIC 

Mai multe clădiri au intrat în expertiză tehnică pentru evaluarea riscului seismic:  

- Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele"- este în plan expertiza tehnică deoarece se 

propune un nou proiect cu extindere a mansardei clădirii existente 

- Spitalul de Boli Cronice Sfantul Luca– Realizat, încadrare in Rs IV 

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes"- Se propune 

consolidarea corpului A în urma expertizei 

- Centrul Clinic de boli reumatismale "Dr. Ion Stoia" – în curs de desfășurare  

PENTRU 11 UNITĂȚI S-A CONTRACTAT PARTEA DE AVIZARE ȘI 

AUTORIZARE LA INCENDIU. 

Pentru 9 unități s-a contractat partea de avizare și autorizare la incendiu la clădirile aflate în 

administrarea A.S.S.M.B. după cum urmează:  

- Spitalul Clinic ”Sfânta Maria” – în lucru întocmire și elaborare documentația tehnică 

în vederea obținerii autorizației de Securitate la Incendiu 

- Spitalul Clinic Filantropia  

- Spitalul Clinic de Nefrologie ”Dr. Carol Davila” 

- Spitalul Clinic ”Nicolae Malaxa” -  în lucru întocmire și elaborare documentația 

tehnică în vederea obținerii autorizației de Securitate la Incendiu 

- Spitalul Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu” – dosarul este la ISU 

- Spitalul Clinic ”Colțea” 

- Spitalul Clinic de Bolnavi Cronici și Geriatrie ”Sf. Luca” – în lucru întocmire și 

elaborare documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de Securitate la Incendiu 

- Spitalul Clinic de Obsterica și Ginecologie ”Prof. Dr. Panait Sarbu” – în lucru 

întocmire și elaborare documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de Securitate la 

Incendiu 

- Spitalul Clinic de Urologie ”Prof. Dr. Theodor Burghele” – în lucru întocmire și 

elaborare documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de Securitate la Incendiu 
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NORMA DE HRANĂ  

 În cursul anului 2018, prin Hotărârea nr. 210/2018 a Consiliului General al 

Municipiului București , a fost majorat cu 50% nivelul alocatiilor de hrană pentru consumurile 

colective din unitățile sanitare publice aflate în administrarea ASSMB.  

Majorarea normei de hrană în spitalele din administrarea ASSMB este susținuă din Bugetul Local al 

Municipiului București. 

 

LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU PERSONALUL ANGAJAT IN SPITALE  

Proiectul de sustinere a personalului medical de specialitate va începe prin procedura de 

achiziţie de apartamente şi garsoniere, reprezentând locuinţe de serviciu pentru personalul angajat 

în spitalele din subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale (ASSMB). 

Acest proiect a fost demarat potrivit HCGMB nr. 588 din 06.09.2018 "Una dintre 

problemele cu care se confruntă municipiul Bucureşti este deficitul de specialişti. (...) Obiectivul 

urmărit în ceea ce priveşte achiziţionarea locuinţelor de serviciu este reprezentat de atragerea 

personalului medical specializat care să îşi desfăşoare activitatea în spitalele aflate în administrarea 

CGMB, prin ASSMB”, sustinerile municipalitatii fiind mai mult decat graitoare in realizarea acestui 

proiect de important interes. 

Status: 

- În urma adresei înregistrată la ASSMB cu nr. 5025/23.03.2018 au fost centralizate datele cu 

privire la solicitările de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale din spitale. Astfel, în luna 

martie erau centralizate 573 de solicitări ale personalului angajat în spitalele medicale. 

- Procedura de achiziție se va face de Primăria Municipiului București. 

- Prin adresa nr. 10415/08.06.2018, înregistrată la ASSMB cu nr. 11909/12.06.2018 a fost adus la 

cunoștiință faptul că în cadrul Primăriei Municipiului București a fost constită Comisia de analiză a 

dosarelor privind acordarea locuințelor de serviciu cât și faptul că solicitările se vor depune doar la 

Centrul de Documentare și Informare pentru Relația cu Cetățenii din cadrul PMB.   

-  Consiliul General al Municipiului București a aprobat prin Hotărârea nr. 753/22.11.2018, 

metodologia de lucru pentru atribuirea locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile 

sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin ASSMB, în 

vederea întocmirii listelor de priorități. 

ENERGIE VERDE 

Primăria Municipiului București a luat măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice, 

prin H.C.G.M.B nr. 485/23.08.2018, a fost aprobat proiectul : Energie Verde pentru Spitalele 
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Municipiului București” – Implementarea unui sistem integrat Smart Energy și realizarea de 

investiții pentru autonomie și eficiență energetică pentru spitalele aflate în administrarea 

Municipiului București prin ASSMB. 

Acest obiectiv va aduce beneficii din punct de vedere al reducerii pierderilor de căldură și a 

îmbunătățirii confortului interior și a eficienției energetice. De asemenea, se estimează scăderea 

emisiilor gazelor cu efect de seră (GES) după implementarea măsurilor de eficientizare energetică. 

SUPORT PERSONAL ANGAJAT AL ASSMB -  MANAGEMENT SPITALE 

Obiectivele îndeplinite la nivelul Serviciului Management Spitale  

➢  S-au verificat și actualizat statele de funcții pentru toate spitalele respectându-se 

reglementările legale în vigoare  

➢  S-a creat bază informatică centralizată care cuprinde următoarele informații pentru toate 

spitalele din adminsitrarea ASSMB  

o obținerea autorizațiilor sanitare  

o concursuri și contracte manageri și șef secție  

o rapoartele controalelor de specialitate ( Curtea de Conturi, Corp Control Primar, 

Control Audit Public Intern al Primarăriei Municipiului București)  

o Indicatorii de eficiență declarați de către spitale  

o situația lunară a posturilor ocupate și vacante  

o sporurile primite în fiecare spital, pentru fiecare specialitate 

➢ Grupul de lucru constituit la nivelul ASSMB a realizat normarea și a aprobat statele de 

funcții după o analiză atentă a materialelor înaintate de unitățile sanitare. Totodată s-a 

aprobat suplimentarea posturilor în vederea demarării procedurilor de ocupare a posturilor. 

➢ Au fost aprobate solicitările de transformări precum si cele de scoatere la concurs pentru 

posturi de personal medical superior, personal sanitar mediu, personal medical auxiliar si alt 

personal, conform graficului de mai jos: 

 



 

 

  120 

  

 
 

➢ Serviciul Management Spitale din cadrul ASSMB a analizat si solutionat cererile de 

menţinere în activitate a medicilor din spitalele aflate în administratrea Administratiei 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București, precum si a cererilor de integrare clinica; 

➢ Personalul Serviciului Management Spitale din cadrul ASSMB a analizat nevoile de servicii 

medicale ale populației și au sustinut propunerile de modificari ale structurilor 

organizatorice a unităților sanitare aflate în administrare, respectiv: 

o Spitalul Clinic de Copii,,Dr.Victor Gomoiu’’;  

o Centrului Clinic de Boli Reumatismale ,, Dr. Ion Stoia’’; 

o Spitalul Clinic “ Prof. Dr. Theodor Burghele”; 

o Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila”; 

o Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf.Stefan”, 
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o Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie ”Prof. Dr. Panait Sîrbu”;  

o Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”; 

o Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular “Foisor”;  

o Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”; 

o Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale “Victor Babes”; 

o Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo Facilă „Prof.Dr.Dan Theodorescu”; 

➢ ASSMB a creat o baza de date privind indicatorii spitalelor pe sectii din 2014 – 2017 (luna 

septembrie), autorizațiile sanitare de funcționare și a planurilor de conformare, situația 

concediilor de odihnă/ concedii de perfecționare a managerilor, situația paturilor și 

categoriilor unităților sanitare pe care le administrăm, date de contact ale comitetului 

director ; 

➢ ASSMB a pus bazele unei Arhivari electronice începand cu luna ianuarie 2018, ce cuprinde 

următoarele situații/centralizări/date: 

❖ Concedii manageri; 

❖ Evidența Dispozițiilor Primarului General și perioada de numire a comitetului 

director interimar; 

❖ Evidența Dispozițiilor Primarului General și perioada de numire a managerilor 

interimari; 

❖ Evidența Contractelor de management; 

❖ Evidența Actelor Adiționale de modificare a Contractelor de management pentru 

managerii spitalelor; 

❖ Evidența tuturor adreselor ce intră și ies din cadrul Serviciului Management Spitale; 

❖ Evidența medicilor epidemiologi din spitalele aflate în administrare; 

❖ Evidența specialităților din spitale și a personalului alocat pentru acestea; 

❖ Evidența numărului de paturi din spitale; 

❖ Evidența Programelor Naționale de sănătate ce se desfășoară în spitalele aflate în 

administrare; 

❖ Evidența componenței Consiliilor de Administrare din Spitale; 

❖ Actualizarea permanenta a bazei de date ce conține datele de contact ale spitalelor și 

ale reprezentantilor; 

❖ Evidența concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor specifice comitetului 

director din spitalele aflate în administrare; 

❖ Evidența Proceselor Verbale ale spitalelor privind contractarea cu Casa Naționala de 

Asigurări; 

❖ Situația Spitalelor ce au Parteneriate încheiate pentru preluarea urgențelor din 

spitalele de urgență, din secțile de terapie intensivă, după depășirea capacității 

maxime; 

❖ Situația lunară a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale din spitale; 
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❖ Evidența posturilor ocupate și a posturilor vacante, din spitale, pe categorii de 

personal; 

❖ Evidența tuturor organizărilor de concursuri/examene de ocupare a posturilor 

vacante; 

❖ Actualizarea permanentă a statelor aprobate pentru spitalele aflate în administrare, în 

funcție de solicitările primite și soluționate; 

❖ Evidența modificărilor de structură pentru fiecare spital; 

❖ Evidența autorizațiilor de Funcționare pentru spitale; 

❖ Evidența situațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului 

București, precum și a gradului de soluționare de către spitale; 

❖ Actualizarea zilnică a bazei de date legislative privind activitatea desfăsurată, prin 

urmărirea Monitorului Oficial; 

❖ Evidența comitetului director pe fiecare spitale; 

❖ Evidența managerilor ce urmează să se pensioneze în conformitate cu prevederile 

legale; 

❖ Evidența reprezentanților ce participă la concursurile de ocuparea funcțiilor specific 

comitetului director, pentru alte spitale ce nu se află în administrarea A.S.S.M.B; 

❖ Evidența reprezentanților în comisiile de concurs/examen pentru ocuparea posturilor 

vacante din spitalele aflate în administrare; 

❖ Evidența liniilor de gardă din spitale; 

➢ Personal suport pentru unităţile sanitare aflate în administrare 

Având în vedere analiza efectuată de managerii uniăților sanitare în ceea ce privește: 

- relația cu pacientul la nivelul biroului de internări privind informațiile depre structura 

spitalului și a serviciilor medicale 

- Participare la procedura de internare și transport către secția medicală 

- Relațiile cu pacienții la nivelul secțiilor, laboratoarelor, etc privind programările. 

- Relațiile cu aparținătorii în privința externării dirijate a pacienților  

- Furnizarea informațiilor generale despre serviciile medicale oferire 

S-a constat necesitatea înființării Serviciului de Suport Spitale – medical.  

➢ Serviciul Management Spitale a procedat la centralizarea necesarului de personal, în funcție 

de structura unităților sanitare din administrare  

➢ Având în vedere asigurarea unui cadru cât mai favorabil pentru desfășurarea actului medical 

cât și pentru atragerea pesonalului medical specializat și considerând un motiv întemeiat 

pentru care medicii și asistentele medicale să nu mai părăsească țara, a fost demarată 

procedura pentru achiziționatea de unități locative cu destinația de locuințe de serviciu 

pentru cadrele medicale care își desfășurarea activitatea în cadrul spitalelor aflate în 

administrarea CGMB pin ASSMB. 
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➢ Serviciul Management Spitale a solicitat unităților sanitare un necesar privind aceste 

locuințe, ulterior centralizând aceasta situație. 

➢ Având în vedere solicitările spitalelor privind majorarea normei de hrana, primite și 

centralizate, în luna Aprilie 2018, s- a demarat procedura de majorare a normei de hrană 

pentru pacienți cu 50%, propunerea a fost înaintată Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, acesta aprobând-o prin HCGMB nr.210/19.04.2018. Ulterior, în luna iunie 2018, 

am solicitat prin adresa nr. 13216/25.06.2018, îmbunătățirile aduse meniurilor precum si 

feedback-ul pacienților conform chestionarelor de satisfacție, acestea fiind centralizate în 

vederea realizării unei situații comparative, din care a rezultat cresterea  gradului de 

satisfacție a pacinților.  

➢ Centralizarea echipamentelor necesare pentru dotarea centrelor de screening din rețeaua 

Clinicii Sfanta Agatha 

➢ Modificarea de structură și reorganizarea Centrului de Sănătate STB, prin redistribuirea 

paturilor și a personalului către Spitalul Clinic Colentina (în curs); 

➢ În vederea realizării siglelor unice, s-a procedat la solicitarea și centralizarea acestora. 

➢ Plan cursuri formare profesională – s-a centralizat situația cursurilor la care a participat 

personalul unităților sanitare; 

➢ Situație cursuri de simulare medicală – s-au transmis invitații de participare unităților 

sanitare la cursurile de simulare medicală; s-a solicitat și centralizat personalul participant; 

s-a solicitat și centralizat feedbackul acestora după participarea la aceste cursuri; 

➢ Situație număr pacienți rural/urban – s-a realizat o situație statistică privind numărul 

pacienților din mediul rural/urban – spre documentare/informare; 

➢ S-a solicitat spitalelor situația parcărilor, în vederea centralizării si obținerii unei situații 

reale din teren; 

➢ Necesar posturi rezidenți – s-a solicitat unităților sanitare publice din administrare, estimarea 

necesarului de medici rezidenți – în urma solicitării Direcției de Sănătate Publică București. 

➢ Planuri de conformare – s-au centralizat în vederea urmăririi termenelor de conformare; 

➢ Situație Autorizațiilor Sanitare de Funcționare, polițe de asigurare și malpraxis – s-au 

centralizat în vederea monitorizării perioadelor de valabilitate; 

➢ Situația centralizată a cazurilor sociale pe unități privind cazurile invalidate de Școala 

Națională și CASMB – centralizarea a fost necesară în vederea identificării unor posibile 

soluții privind reducerea cheltuielilor nejustificate; 

➢ Situație/ centralizare indicatori de performanță din unitățile sanitare/ trimestre – avand în 

vedere nevoile de servicii medicale ale populației și ținând cont de propunerile de modificari 

ale structurilor organizatorice ale unităților sanitare aflate în administrare, s-a procedat la 

verificarea indicatorilor de performanță ai unităților sanitare; 
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➢ Centralizare responsabili unități de transfuzie sanguină din spitale – în vederea 

implementării sistemului informatic de gestiune (SI-INHT) a donatorilor de sânge si a 

stocurilor de produse sanguine în cadrul unităților sanitare  

➢ Centralizare infecții asociate asistenței medicale și responsabilii cu transmiterea raportărilor. 

➢ Monitorizarea și soluționarea petițiilor adresate Serviciului Management Spitale, privind 

activitatea spitalelor și solicitările cetățenilor ce beneficiază de anumite servicii medicale; 

➢ Au fost aprobat cererile de concediu ale managerilor si  a fost transmisă informarea către 

Primaria Municipiului Bucureşti; 

➢ Personalul Serviciului Management Spitale din cadrul ASSMB a verificat consiliile de 

administrație ale unităților sanitare și acolo unde a fost cazul s-au completat ca urmare a 

vacantării funcției. 

➢ ASSMB a asigurat suportul tehnic zilnic/sau ori de cate au fost primite solicitări de la  

unitățile medicale, comitet director, Serviciul Resurse Umane, etc din unităţile sanitare 

aflate în administrare; 

➢ A fost actualizată  evidența personalului din unitățile sanitare  aflate în subordine în număr 

de aproximativ 7500 de angajați în raport cu normele Ministrului Sănătății 
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CABINTE MEDICALE-MEDICINĂ GENERALĂ ȘI STOMATOLOGIE  

Cabinetele de asistenţă medicală şi medicină dentară din unităţile de învăţământ public 

preşcolar, şcolar și universitar din Municipiul Bucureşti acordă asistenţă medicală şi asistenţă 

medicală stomatologică, preventivă şi curativă, preşcolarilor, elevilor și studenților din unităţile de 

învăţământ  din Municipiul Bucureşti, astfel încât să fie garantată asigurarea unor servicii medicale 

la un nivel corespunzător. 

Pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, la nivelul unităților de învățământ 

public preșcolar, școlar și universitar,  funcționează 598 cabinete medicale 

✓ 448 cabinete medicină generală  

✓ 150 cabinete medicină dentară 

și personal angajat: 

➢ 160 medici dentiști 

➢ 127 medici medicină generală 

➢ 559 asistenți medicali generaliști 

Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 1   

Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 2   

Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 3   

Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 4   

Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 5   

Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 6   

Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Universități 

INVESTIȚII  

Pentru susţinerea şi stimularea furnizării de servicii medicale, ASSMB a dotat cabinetele medicale 

scolare cu echipamente medicale în concordanţă cu nevoile reale ale elevilor. 

- 50 Unituri dentare complet - valoare toatală 2.244.390 lei     

- 84 Sterilizatoare cu abur (autoclave) - valoare toatală 712.732 lei      

- 100 Aparate pentru distilare - valoare toatală 130.897 lei   

- 70 Aparate pentru sigilat pungi 137.444 lei  

- 95 Canapele medicale – medicina scolara 78.002 lei 

- 161 Cantare persoane cu taliometru 222.244 lei 

- 212 Dulapuri medicamente 205.861 lei 

- 278 Masute inox pentru instrumentar 148.497 lei   

- 79 Optotip luminos 32.431 lei  

- 299 Tabele pseudoizocromatice 40.916 lei     

- 279 Tensiometre cu manometru, stetoscop si 2 mansete 36.517 lei 
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- 274 Tensiometre cu manometru, stetoscop si o mansete 29.346 lei 

Cabinetele medicale au fost dotate cu medicamente, materiale sanitare, consumabile dentare 

și materiale de opturare dentară, halate pentru personalul medical.   

PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR CANICULEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

 

  Colaborarea cu Direcția Administrativ, în privința organizării și desfașurării în perioada 14 

mai – 31 august 2018 a activității privind amplasarea containerelor de prim ajutor, pentru 

prevenirea și combaterea efectelor caniculei la nivelul Municipiului București. Pentru asigurarea 

asistenței medicale la cele 20 de puncte de prim ajutor amenajate în Municipiul București a fost 

planificat întreg personalul medical din cadrul cabinetelor de medicină generală și medicină 

dentară. 

 În vederea unei bune organizări și desfășurări a activității medicale la punctele de prim 

ajutor pentru prevenirea și combaterea efectelor caniculei, Serviciul Medicină Școlară din cadrul 

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a întreprins următoarele demersuri: 

 - adrese către cele 6 primării de sector pentru a afla locațiile unde se amplasau containerele 

pentru prim ajutor pentru prevenirea și combaterea efectelor caniculei: 

 - adresă către Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației prin care am 

solicitat avizul Comisiei tehnice de circulație pentru amplasarea a 20 (douăzeci) containere în 

cadrul campaniei “Anticaniculă” în următoarele locații: 

 

Nr.crt Sector  Locație 

1 1 Piata Romană - rond ASE 

2 1 Gara de Nord 

3 1 Piața Victoriei- Muzeul Antipa 

4 1 Piata Romană - metrou 

5 1 Parcul Herastrău 

6 2 Sos. Ștefan cel Mare colț cu str. Barbu Văcărescu 

7 2 Piata Iancului 

8 2 Magazinul Bucur Obor 

9 3 Piata Universității - Spitalul Colțea 

10 3 Piața Universității- arhitectura 

11 3 Piața Roma- str. Gabroveni 

12 3 Piața Muncii 

13 3 Piața Unirii- magazin Unirea 

14 3 Dristor - metrou 

15 4 Str.11 Iunie colț cu bld. Regina Maria 
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16 4 Parcul Carol 

17 4 Piața Unirii/ bld. Regina Maria( tramvai 32) 

18 5 Parcul Cișmigiu 

19 5 Eroilor 

20 6 Grozăvești/Carrefour Orhideea 

 

Asistența medicală a fost asigurată de personalul medical din cabinetele medicale de 

medicină generală și dentară în intervalul orar 10.00-14.00 și 14.00-18.00 în cele 20 de containere 

de pe raza Municipiului București. 

Au fost centralizate programările primite de la fiecare coordonator de sector, astfel încât, in 

zilele cu temperaturi ridicate, asistența medicală să fie asigurată pentru fiecare container.  Fiecare 

container a fost dotat cu canapea medicală, scaune, dozator de apă, trusă medicală de prim ajutor, 

tensiometru, stetoscop, consumabile necesare funcționării corecte (dezinfectanți, mănuși de unică 

folosință, cearceafuri de unică folosință, etc) și aparat de aer condiționat. 

ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE ÎN CENTRELE DE VOTARE LA REFERENDUMUL PENTRU 

REDEFINIREA FAMILIEI, DIN PERIOADA 06 -07 OCTOMBRIE 2018 

În baza adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. 18463/02.10.2018, 

înregistrată la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale cu nr. 23072/02.10.2018,  prin care s-

a solicitat asigurarea asistenței medicale în centrele de votare la Referendumul din 06-07 octombrie 

2018, ASSMB a asigurat asistență medicală în cele două zile de referendum în intervalul orar 

07.00-21.00. prin personalul medical din rețeaua școlară. 

 ASSMB a centralizat planificările personalului medical desemnat să asigure asistență 

medicală în centrele de votare și le-a transmis către Instituția Prefectului Municipiului București și 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea permiterii accesului acestora în secțiile de 

votare și a unei cât mai bune desfășurări a acestei acțiuni. 

EU ModEX 2018- EXERCIȚIUL DE CAMPARE ȘI TRATARE RĂNIȚI ȘI SINISTRAȚI ORGANIZAT ÎN 

DATA DE 14 OCTOMBRIE 2018    

În cadrul exerciţiului naţional "Seism 2018", preşedintele României a decretat, sâmbătă 14 

octombrie 2018, instituirea stării de urgenţă. Potrivit scenariului exerciţiului, în România s-a produs 
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un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter, care a dus la distrugerea şi avarierea a 

numeroase clădiri ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi medicale, clădiri de locuit, 

obiective sociale, precum şi a infrastructurii (reţele de alimentare cu energie electrică, gaze, staţii de 

tratare şi de epurare, sisteme de transport şi distribuţie carburant, căi de transport rutiere, feroviare). 

Cutremurul a avut epicentrul în zona seismică Vrancea, în localitatea Nereju, la o adâncime de 140 

km, iar durata acestuia a fost de 57 de secunde. 

Fiind declarată stare de urgență, în dimineața zilei de 14 octombrie, inspectorii ASSMB din 

cadrul Serviciului de Medicină Școlară au luat legatura cu toți medicii coordonatori (medicină 

generală și medicină dentară) în vederea asigurării asistenței medicale de urgență în cele 20 de 

locații de prim ajutor (containere), dar și la Arena Națională. 

În completarea exercițiului național ”SEISM 2018”, începând din această seară, ora 20.00, s-

a dat start-ul Exercițiului internațional ”EU ModEX 2018”  Este al V-lea și ultimul exercițiu realizat 

de un consorțiu format din zece parteneri pe protecție civilă din cadrul ciclului MODEX 8 2017- 

2018. Pe parcursul desfășurării exercițiului EU MODEX 2018 ASSMB s-a dovedit a fi un partener 

excelent pentru colaborare, care acționează în cel mai profesionist mod, cu utilizarea eficientă a 

resurselor. 

ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE LA EXAMENELE DE EVALUARE NAȚIONALĂ ȘI LA 

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2018  

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a asigurat asistența medicală la 

Examenele de Evaluare Națională 2018 și la Examenul de Bacalaureat 2018 prin medicii și 

asistentele medicale din rețeaua școlară. 

Serviciul Medicină Școlară din cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București a transmis către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în baza protoculului de 

colaborare încheiat între cele două instituții, situația centralizată cu repartizarea personalului 

medical în centrele de examene conform planificărilor primite de la medicii coordonatori de sector. 

FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI MEDICAL  

S-a asigurat formarea profesională a personalului medical din cabinetele de medicină 

școlară, prin participarea acestora la cursuri de perfecționare, prim ajutor, malpraxis, cursuri de 

alimentație sănătătoasă. 
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ASSMB a asigurat participarea la cursuri de formare profesională pentru cadrele medicale 

școlare: 

 

Nr 

ctr 

Denumire curs Functie 

Participant 

Numar 

participant 

Certificat 

1 Curs de nutritie ''Sanatos de mic'' Asistenti medicali 17 17 

2 Curs de igiena si sterilizare in 

cabinetele stomatologice 

Asistenti medicali 7 7 

3 Curs de igiena si sterilizare in 

cabinetele stomatologice 

Medici 7 0 

4 Curs de prim ajutor si suport vital 

de baza 

Asistenti medicali 533 533 

5 Curs de prim ajutor si suport vital 

de baza 

Medici 231 231 

 

Au fost încheiate contracte de parteneriat cu Ispectoratul Școlar al Municipiului București, 

contract foarte util pentru buna desfășurare a activității medicale în unitățile de învățământ. 

Parteneriat cu Federația Națională a Asociațiilor de Părinți Învățământ Preuniversitar. 

Acoperirea deficitului de personal prin organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante. 
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PROGRAME ȘI PROIECTE 2018 

PROIECTE 

1. Proiectul „ O Șansă Pentru Cuplurile Infertile” Error! Bookmark not defined. 

2. Proiectul ”Newborn - Oncofertilitate”  

3. Prima Conferință de Oncofertilitate din România “Newborn Oncofertilitate”  

4. Proiectul ” Tehnologie Revolutionară pentru reducerea infecțiilor nosocomiale cu 

ajutorul Roboților”  

5. Proiectul”Consultații stomatologice și montare aparate ortodontice pentru elevii din 

Municipiul București ”  

6. Proiectul ”Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”  

7. Proiectul „ Smile„  

8. Proiectul  „Sănătate Prin Sport„  

9. Proiectul Înființarea Retelei Metropolitane de Centre pentru Sănătatea Femeii „Sfânta 

Agatha”  

10. Centrul de Excelență pentru Protonoterapie Și Diagnosticare Imagistică, Din Subordinea 

ASSMB 

11. Centru Medical Sf. Ștefan Și Centru De Referință Pentru Diabet N. Malaxa Complex 

Medical Ambulatoriu 

12. Înființarea Centrului de îngrijiri paleative ”Sf. Atanasie” 

13. Strategia Pentru Sănătate A Municipiului București 

14. Proiectul „Mitigate – Horizon 2020”  

15. Înființarea Unui Centru Medical Specializat Pentru Persoanele Din Grupuri Vulnerabile 

16. Înființarea Clinicii Metropolitane De Stomatologie 

17. Proiectul „ Doctori Pentru București”  

18. Proiectul „ O Șansă Pentru Cuplurile Infertile – Fiv 2”  

CAMPANII 

1. Campania De Promovare A Sănătății Orale  

2. Campaniei De Promovare A Sănătății Orale - II  

3. Campaniei ”Sănătatea e în mâinile tale !„ II   

4. Campania Consultații Gratuite Pentru Depistarea Cancerului Buzei  

5. Campania  ”Tuberculoza E Pe Stradă. Vezi Că Se Ia!”  

6. Săptămâna Mondială A Alăptării  

7. Consultații și tratamente stomatologice gratuite pe perioada vacanței de vară a elevilor 

8. Servicii Medicale Stomatologice Gratuite Pentru Copiii Din Centrele De Plasament Din 

Municipiul București  

9. “Donează O Șansă La Viață”– Campanie Cu Ocazia Zilei Mondiale A Donatorilor De 

Celule Stem Hematopoietice  
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10. Campania ”Școala Părinților”  

11. Conferința Interdisciplinară Între Uz Și Abuz  

12. Eveniment ”Ziua Copiilor Concepuți In Vitro”  

13. ”Ziua Prematurului Din Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino”  

14. „Conferinta De Medicina Scolara – Probleme Actuale ” 

 

PROIECTUL ”O ȘANSĂ PENTRU CUPLURILE INFERTILE”  

Organizatorul proiectului este 

Municipiul București prin 

Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București. 

Acest proiect prevede acordarea 

unui sprijin financiar cu o valoare 

totală de 13.800 lei/cuplu infertil 

din București, cu indicație medicală 

pentru efectuarea procedurii de 

fertilizare in vitro, proiect ce se va 

derula în perioada iunie 2018 – 

decembrie 2019. 

Obiectivul proiectului îl reprezintă 

creșterea natalității în rândul populației, pe raza Municipiului București, prin acordarea unui sprijin 

financiar pentru aproximativ 1000 de cupluri. 

Pentru buna desfășurare a proiectului au fost realizate următoarele documente:  

• Elaborarea documentației necesare achiziționării serviciilor de tipărire vouchere. Întocmirea 

notei de fundamentare, referatului de necesitate, caietului de sarcini in vederea realizării 

achizitiei serviciilor de tipărire vouchere. 

• Regulamentul privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din București 

pentru efectuarea procedurii FIV;  

• Analizarea și aprobarea machetelor propuse de către emitentul de vouchere.  

• Oferirea de informații tuturor potențialilor beneficiari ai proiectului, prin intermediul 

adreselor de email proiectfiv@assmb.ro si programe@assmb.ro; 

• Întălniri de lucru cu reprezentanții furnizorului de servicii IT pentru stabilirea designului și 

funcționalității modulului de înscriere în proiect. 

• Conceperea și furnizarea către furnizorul de servicii IT a structurii bazei de date, necesară 

obținerii rapoartelor, care să garanteze transparența asumată prin regulamentul proiectului 

precum și obținerea datelor statistice privind derularea proiectului și eficiența lui în timp 

real. 

mailto:proiectfiv@assmb.ro
mailto:programe@assmb.ro
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• Elaborarea unui ghid pentru etapa de înscriere online, menit să ajute beneficiarii proiectului, 

prin reducerea timpului necesar parcurgerii acestui proces și eficientizarea lui, prin evitarea 

erorilor de înregistrare care ar duce la pierderi de timp, cu reanalizarea dosarului de înscriere 

de către UIP.  

• Realizarea unui consimțământ în formă scrisă cu privire la prelucrarea datelor personale ale 

beneficiarilor proiectului.  

• REZULTATE :   

o Dosare depuse online: 1000 

o Dosare aprobate: 838 

o Dosare în curs de evaluare : 162 

o Vouchere distribuite : 805 

o Proceduri medicale în curs de desfășurare : 646 

o Proceduri medicale finalizate și decontate : 159 

o Sarcini confirmate : 112 

 

Din totalul de 1.000 de cupluri care au aplicat începand cu data de 14 iunie în cadrul 

proiectului ”O șansă pentru cuplurile infertile” și până în data de 27.11.2018 (data închiderii 

aplicației online) : 

- 83,80% sunt dosare aprobate  

- 16.20% sunt dosare în curs de evaluare de către Unitatea de Implementare a Proiectului 

(U.I.P.) 

- Un procent de 12,90% din aplicațiile online au fost programate în vederea depunerii 

dosarelor la sediul ASSMB pentru evaluare de către U.I.P. (programări care acoperă perioada 

03 dec. 2018 – 11 ian. 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   133 

  

 

Din totalul de 159 de proceduri medicale finalizate si decontate integral, aferente perioadei 14 

iunie  – 03 decembrie 2018, rezulta: 

✓ 70,44% sunt sarcini confirmate (112) 

✓ 29,56% proceduri medicale finalizate, dar fara sarcini confirmate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTUL ”NEWBORN- ONCOFERTILITATE” 

Proiect finanțat de către Consiliul 

General al Municipiului București în 

conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 308 

din data de 14.06.2018. 

  

Proiectul Newborn derulat de către 

Primăria Municipiului București prin 

Administrația Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București (ASSMB) este 

primul proiect de acest gen din Romania.  

Obiectivul proiectului îl reprezintă soluția de prezervare a potențialului fertil al fiecărui pacient, 

femeie sau bărbat diagnosticat cu cancer, prin prelevarea si  crioconservarea spermei și a ovocitelor, 

pentru o period de 5 ani. 
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Perioada de derulare: 01 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2020 

Buget total proiect: 879.991,81 lei (echivalent  189.665,67  Euro  la  curs  BNR  din  data  

de    30.05.2018 de 1 Euro = 4,6397 lei/Euro; buget maxim conform Fișă proiect nr. 93 este de 

190.000 Euro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități :  

• A fost elaborată strategia de promovare a proiectului, creionate activitățile de workshop, 

concepție și machetare pliante publicitare; 

• Planificarea proiectului împreuna cu inițiatorul pentru asigurarea executării acestuia în 

condiții de eficiență, elaborarea regulamentului, discuții periodice cu toate părțile 

implicate; 

• Efectuarea unui amplu studiu de piață cu respectarea specificațiilor tehnice primite, pentru 

obținerea celor mai bune oferte de preț pentru aparatura medicală necesară desfășurării în 

bune condiții a proiectului; 

• Obținerea ofertei estimative referitoare la activitățile medicale desfășurate în cadrul 

proiectului; 

• Obținerea ofertelor de preț pentru promovarea proiectului prin pliante, afișe publicitare, 

workshopuri; 

• Centralizarea ofertelor de preț și elaborarea notei de fundamentare a bugetului aferent 

proiectului; 

• Crearea de instrumente dinamice pentru urmărirea și analiza eficientă a desfășurării 

proiectului;   

• Elaborarea regulamentului privind implementarea proiectului; 

Rezultate:  

➢ Conceptul privind secțiune web proiect “NEWBORN - ONCOFERTILITATE”, 

http://newborn.assmb.ro; 

➢ Elaborarea regulamentului privind implementarea proiectului ; 

➢ Achiziția privind contractarea serviciilor medicale acordate prin proiect finalizată;    

➢ Conferinta de presa privind lansarea proiectului desfasurată in data de 1 noiembrie 2018; 

Tinerii diagnosticați cu cancer, sprijiniți financiar să devină părinți - Inițiatorul 

proiectului ”Newborn - Oncofertilitate” dr. Marilena Băluță, împreună cu Dr. Turkes 

Ablachim, Director Medical, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și 

dr. Andreea Enache, Șef Departament Reproducere Umană, Spitalul Clinic Prof. Dr. 

Panait Sirbu - Maternitatea Giulesti au dat mai multe detalii despre prezervarea fertilității 

tinerilor diagnosticați cu cancer. Totul, într-o conferință de presă la Spitalul Clinic Prof. 

Dr. Panait Sirbu - Maternitatea Giulesti. 

 

http://newborn.assmb.ro/
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PRIMA CONFERINȚĂ DE ONCOFERTILITATE DIN ROMÂNIA “NEWBORN 

ONCOFERTILITATE”  

 

În data de 16 noiembrie 2018 a avut loc la Palatul 

Parlamentului prima conferință de 

oncofertilitate din România, “Newborn 

Oncofertilitate”, un eveniment de anvergură cu 

participare națională și internațională, unde 

medici, politicieni, oameni din media au deschis 

drumul unui proiect de mare solidaritate între 

oameni: prezervarea fertilității pacienților care se 

confruntă cu un diagnostic de cancer.  

Pe lângă specialiştii români în 

oncofertilitate, doctori oncologi, hematologi, 

urologi, ginecologi de la spitale de stat, precum 

si de la clinici private la conferinţă au participat 

şi profesori de la universităţi renumite din Israel, 

Belgia, Suedia, Elveţia şi Germania. 

În cadrul evenimentului “Newborn 

Oncofertilitate” s-a vorbit despre ce este nou în 

domeniul acesta în centrele de referință ale 

lumii: ce tratamente oncologice prezintă riscuri 

mai ridicate în privința fertilității,  

✓ ce posibilități sunt în materie de transplant de tesut ovarian/uter,  

✓ ce riscuri prezintă 

chirurgia radicală în 

cancerele de sfera 

ginecologică,  

✓ ce-i nou în materie de 

stimulare a capacității de 

reproducere și despre 

aspecte legale ale 

procesului de 

reproducere umană 

asistata. 
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✓ procesului de reproducere umană asistata. 

Proiectul „Newborn - Oncofertilitate” desfășurat de Primăria Municipiului București prin 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (A.S.S.M.B.) vine în spriinul acestor 

persoane, propunându-și creșterea calității vieții după tratamentele oncologice, astfel că cei 

diagnosticați cu cancer să aibă posibilitatea să își prezerva fertilitatea. Opțiunea de a prezerva 

fertilitatea pacienților înainte de începerea tratamentului oferă speranță viitoarele familii. 

Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Bucureşti prin Administraţia Spitalelor, 

alături de Asociaţia "Şi eu am dreptul să fiu părinte", în parteneriat cu Societatea de Endometrioză 

şi Infertilitate Est-Europeană şi Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti. 

 

PROIECT” TEHNOLOGIE REVOLUȚIONARĂ PENTRU REDUCEREA 

INFECȚIILOR NOSOCOMIALE CU AJUTORUL ROBOȚILOR”  

Obiectivul proiectului îl reprezintă reducerea numărului infecțiilor nosocomiale din spitale, 

cu ajutorul unei tehnologii revoluționare robotizate, prin care incintele și aparatura medicală sunt 

dezinfectate, cu ajutorul luminii ultraviolete emisă de o lampă încărcată cu xenon, în deplină 

siguranță pentru personalul medical si pacienți, într-un timp redus și cu costuri mult mai mici decât 

metodele convenționale. 

Proiectul ”Tehnologie revoluționară pentru reducerea infecțiilor nosocomiale cu ajutorul 

roboților” se va desfășura în cadrul Spitaluli Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor 

Babeș”. 

Perioada de desfășurare a proiectului:01 sep 2018 - 31 mai 2019 

Valoarea proiectului :  877.999 lei 

Activități:  

➢ A fost elaborate Regulamentul privind 

implementarea proiectului; 

➢ S-a organizat procedura de achizitie publică 

privind achizitionarea robotului industrial cu 

lumină ultravioletă pulsată cu xenon; 

➢ S-a declarat ofertantul câștigător; 

➢ S-a semnat contractul cu ofertantul declarat 

câștigător; 

➢ În data de 25 octombrie s-a încheiat procesul 

verbal de predare-primire între ofertantul 

declarant câștigator și A.S.S.M.B. cu ocazia 

predarii-primirii unui robot cu lumină 

ultravioletă pulsată cu xenon; 
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➢ În data de 25 octombrie s-a încheiat procesul verbal de 

predare-primire între ofertantul declarant câștigător și 

spitalul Clinic “Victor Babeș” a robotul industrial cu 

lumină ultravioletă pulsată cu xenon; 

➢ În data de 25 octombrie s-a încheiat procesul verbal de 

instruire la sediul achizitorului, de către reprezentantul 

furnizorului, cu privire la punerea în funcțiune și 

instruirea personalului pentru robotul cu lumină 

ultravioletă pulsată cu xenon; 

➢ În luna noiembrie 2019 au fost întocmite procesele-

verbale de furnizare a robotului, instalarea și punerea 

în funcțiune a acestuia, precum și instruirea 

persoanelor care vor utiliza aparatul; 

➢ În cadrul activităţii de instruire s-a planificat şi s-a 

efectuat instruirea unui numar de 8 persoane, din 

cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și 

Tropicale “Dr. Victor Babeș”, care vor asigura 

funcționarea robotului cu lumină ultravioletă pulsată 

cu xenon conform parametrilor de utilizare;  

 

 

PROIECT ” CONSULTAȚII STOMATOLOGICE  ȘI MONTARE APARAT 

ORTODONTIC GRATUIT PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI”  

Având în vedere recomandarea 

Organizația Mondială a Sănătății de a 

„integra sănătatea orală în strategiile 

de promovare a sănătății generale și 

evaluarea nevoilor de sănătate orală 

prin abordări socio-dentare”, 

coroborată cu toate aspectele 

enunțate mai sus, Primăria 

Municipiului București, plecând de la 

inițiativa cetățenilor, a identificat ca fiind oportună demararea proiectului” Consultații medicale 

stomatologice și montare aparat ortodontic gratuit pentru elevi din Municipiul București”. 

Perioada de desfășurare a proiectului este: 17 Sep 2018- 17 Sep 2019. 

Valoare proiect: 925.500 RON 

Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul 

București, aprobat prin HCCMB 307/14.06.2018, al cărui scop final îl reprezintă obținerea unor 
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beneficii de sănătate oro-dentară, în special pentru copii și adolescenți, indiferent de status-ul lor 

fizic și mental, cu impact net asupra calității vieții, inclusiv beneficii economice prin diminuarea 

cheltuielilor aferente tratamentelor stomatologice ulterioare sau bolilor generale associate. 

Proiectul se va derula prin Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan 

Theodorescu”, Ambulatoriu de Specialitate – Compartimentul de Ortodonție și Ortopedie Dento-

Facială, localizat pe str. Eforie, nr. 4-6, sector 5, 

București.  

Activități: Principalele activități desfășurate în 

cadrul acestui proiect sunt: 

Conceptul privind secțiune web proiect ”Consultații 

stomatologice și montare aparate ortodontice pentru 

elevii din Municipiul București ”   

http://aparateortodontice.assmb.ro 

• Elaborarea regulamentului proiectului; 

• Efectuarea unui studiu de cercetare și 

promovare, obținerea de oferte pentru materialele publicitare, necesare unei promovări 

eficiente a proiectului; 

• Efectuarea unui studiu pe produs pentru stabilirea plajei de prețuri pentru montarea 

unui aparat ortodontic; 

• Centralizarea ofertelor primate;  

• Elaborarea documentației proiectului 

incluzând: nota de fundamentare proiect, nota 

de fundamentare buget, anexe; 

• Derularea procesului de implementare a 

proiectului. 

 

Rezultate :   

✓ Numar solicitari de programare la medic specialist 

ortodont primite in perioada 13 sept - 16 oct.: 1188 solicitari de programare la medic 

specialist din partea parintilor pentru evaluare necesitate aplicare aparat orthodontic; 

✓ Numar de programari efectuate de Directia Programe-Proiecte de la inceputul proiectului si 

pana la data de 28 noiembrie: 1100 programari; 

✓ Numar total dosare depuse si evaluate (decizii acordate) la data de 28 noiembrie: 203, din 

care 202 dosare aprobate (din care 2 dosare cu cerere de retragere) si 1 dosar respins;  

✓ Cele 200 dosare aprobate insumeaza 360 arcade, bugetul pe an 2018 al proiectului; 

http://aparateortodontice.assmb.ro/
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✓ Numar aplicatii online primite din 17 octombrie - 28 noiembrie (pe lista de asteptare): 173 

aplicatii online, care insumeaza un numar 305 arcade, care urmeaza a fi convocate in 

vederea depunerii si analizarii dosarului din 3 ianuarie 2019; 

✓ Numar elevi programati la SC Gral SRL pentru investigatii radiologice urmare aprobare 

dosar: 200 elevi programati la investigatii radiologice, programari care se intind pana pe 

06.12.2018; primele programari la Gral s-au putut face din 8 octombrie; timp mediu de 

livrare dosar imagistic de catre Gral aprox 10 zile calendaristice. Capacitate Gral de 

prestare servicii imagistice: 30 elevi saptamanal; 

✓ 160 dosare 

imagistice primite 

de la Gral si 

distribuite in 

cabinete medici 

pentru amprentare 

pana la 28 

noiembrie; 

✓ Total elevi 

amprentati pana la 

28 noiembrie: aprox 

90 elevi  

✓ Numar total de 

elevi la care s-a 

finalizat procesul de aplicare aparate ortodontice mobile: 9 elevi, care insumeaza un numar 

de 15 arcade; 

✓ Prima factura aferenta Proiectului, a fost emisa de Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-

Maxilo-Faciala Prof. Dan Theodorescu Bucuresti, in data de 28.11.2018, avand o valoare 

totala de 11.250 lei, intregistrata la  ASSMB sub nr.1330/28.11.2018,  urmeaza a fi 

introdusa la plata, dupa efectuarea verificarilor; 

 

TESTAREA GENETICĂ LA CANCERUL  

DE SÂN ÎN STADII INCIPIENTE 

Proiectul ”Testarea genetică la cancerul de sân în 

stadii incipiente”, aprobat în baza Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului București nr. 

309/14.06.2018, prevede acordarea unui sprijin 

financiar pentru efectuarea de teste genetice 

persoanelor diagnosticate cu cancer de sân, care 
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primesc indicație medicală eliberată de un medic specialist oncolog privind efectuarea de testare 

genetică. 

Organizatorul Proiectului este Municipiul București prin Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București, denumită în continuare A.S.S.M.B. 

Obiectivul proiectului este obținerea de informații medicale, prin testare genetică, ce vor fi 

integrate în planul de management al pacientului, în vederea atingerii unor rezultate mai bune.   

Beneficiarii proiectului sunt pacienți, cetățeni români, cu domiciliul stabil în Municipiul 

București, diagnosticați cu cancer mamar în stadii incipiente, cu tumori până în 5 cm (T1-T2), 

ganglioni axilari negativi sau pozitivi, receptori hormonali pozitivi sau negativi. 

Durata proiectului: Septembrie 2018 – Decembrie 2019 în București. 

Sprijinul financiar acordat prin proiect este de 17.000 lei/beneficiar, sub formă de vouchere.  

Buget: Bugetul multianual al proiectului va fi de 17.000.000 lei pentru perioada septembrie 

2018 – decembrie 2019, pentru aproximativ 1000 de beneficiari. 

Repartizarea beneficiarilor proiectului: 

• Anul 2018: 300 beneficiari 

• Anul 2019: 700 beneficiari 

 

 

 

 

 

 

 

Activități :  

✓ Conceptul privind secțiune web proiect “Testare genetică la cancerul de sân în stadiu 

incipiente”, http://testaregenetica.assmb.ro/;  

✓ Elaborarea Regulamentului privind implementarea proiectului “Testare genetică la 

cancerul de sân în stadiu incipiente” ; 

✓ Publicarea pe site-ul A.S.S.M.B. a Regulamentului Proiectului „Testare genetică la 

cancerul de sân în stadiu incipiente” ; 

✓ Selecția publică a operatorului emitent de vouchere de către A.S.S.M.B;  

✓ Selectarea operatorilor economici prestatori de servicii medicale de către operatorul 

economic-emitentul de vouchere prin procedură transparentă, respectând condițiile 

proiectului;  

✓ Afișarea listei cu operatorii economici prestatori de servicii medicale parteneri pe site-ul 

A.S.S.M.B în secțiunea dedicată, pe site-ul operatorului emitent de vouchere; 

 Informațiile prognostice ajută clinicianul în alegerea unei variante terapeutice 

eficiente, dar adecvată riscului bolii, evitându-se toxicitățile nonnecesare. Astfel, în cazul 

unui cancer mamar cu receptori hormonali pozitivi, se poate evita chimioterapia, cu efecte 

secundare semnificative, dacă sunt îndeplinite recomandările medicale specifice, printre 

care și aceea a unui prognostic genetic bun. 

 

 

http://testaregenetica.assmb.ro/
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✓ Înregistrarea beneficiarilor în cadrul aplicației online la secțiunea proiect ”Testare 

genetică” ; 

✓ Evaluarea dosarelor de candidatură; 

✓ Eliberarea Deciziei de Aprobare/Respingere; 

✓ Semnarea contractului de acordare a sprijinului financiar sub formă de vouchere; 

 

Rezultate:   

✓ 1 Regulament de 

implementare elaborate; 

✓ Înregistrari online: 21 

✓ Dosare aprobate: 18 

✓ Vouchere comandate: 18 

✓ Vouchere predate: 8 

✓ Vouchere în curs de 

predare: 10 

✓ Dosare în așteptare: 1 

✓ Renunțare la aplicare: 1 

✓ Înscris de două ori: 1 

✓ contracte  de acordare a 

sprijinului :  8 
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PROIECT ”SMILE”  

Proiect finanțat de Consiliul general al Municipiului București în conformitate cu H.C.G.M.B.  nr. 

695 din 18.10.2018. 

Buget : 34,853,000.00 RON 

Obiectivul general al proiectului: îl reprezintă prevenirea afecțiunilor dentare pentru menținerea 

unui organism sănătos, printr-o soluție de tratament minim invazivă care corectează probleme 

dentare deseori ireversibile, dar care pot fi tratate ortodontic cu rezultate spectaculoase, prin 

aplicarea de aparate ortodontice fixe copiilor cu vârste între 10-17 ani din Municipiul Bucuresti.  

Beneficiari: Copiii din Municipiul București cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani, identificați cu 

probleme dentare, în baza indicației unui medic specialist ortodont, privind aplicarea unui aparat 

ortodontic fix.  

Activități :  

A.1. Constituirea echipei de proiect  

A1.1 In cadrul acestei activități se va desemna o echipă de implementare a proiectului , denumită 

în continuare UIP, ce va fi constituită în baza unei Decizii a Directorului General al ASSMB.  

UIP va elabora o procedura operațională privind înscrierea și circuitul documentelor în cadrul 

proiectului. Procedura operațională va fi asumată de către toate direcțiile implicate în proiect și 

aprobată de către Directorul General ASSMB.   

În termen de 30 de zile de la aprobarea Proiectului ”SMILE” de către Consiliul General al 

Municipiului București, ASSMB va elabora Regulamentul privind implementarea proiectului.  

A.2. Selecția operatorului de vouchere  

A2.1 Selecția și afilierea de către operatorul economic emitent de vouchere a clinicilor medicale 

ortodontice.  

Pentru a furniza serviciile medicale către beneficiari, UIP va realiza procedura publică de achiziții 

privind selectarea unui operator emitent de vouchere acreditat de către Ministerul Finanțelor. 

Emitentul de vouchere va selecta prin procedura transparentă, clinici medicale stomatologice ce 

dețin specialiști in ortodonție.  

A.3. Înregistrarea și selecția grupului țintă  

A3.1 Înregistrarea online a beneficiarilor  

Beneficiarii interesați pot depune dosarul de candidatura online pe site-ul www.assmb.ro, in cadrul 

secțiunii dedicate „Proiect SMILE”.  

A3.2 Selecția dosarelor si programarea  
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Dosarul se va înregistra electronic prin intermediul aplicației online de pe site-ul www.assmb.ro 

secțiunea „Proiect SMILE”.  

UIP va verifica conținutul dosarelor si eligibilitatea beneficiarilor, având la bază regulamentul de 

implementare a proiectului. UIP va aproba dosarele care întrunesc condițiile de eligibilitate și se 

va întocmi Decizia de Aprobare/Respingere a acestora.   

A.4. Furnizarea serviciilor medicale  

A4.1 Furnizarea voucherelor  

Urmare a decizie de aprobare, UIP va înainta operatorului emitent de vouchere lista beneficiarilor 

cu dosare aprobate, in vederea editării și tipăririi voucherelor, in funcție de avizul medicului 

specialist.  

     A4.2 Realizarea intervențiilor  

Beneficiarul se va prezenta la clinica afiliată pentru care a optat in formularul de aplicație online, 

împreună cu decizia, voucherul și actul de identitate, pentru efectuarea celor 3 intervenții :  

- Radiografii + poze  

- Model de studiu - amprente  

- Aplicarea aparatului ortodontic fix (o arcada inferioara/superioara sau ambele arcade)  

PROIECTUL  „SĂNĂTATE PRIN SPORT„  

 

Proiect finanțat de Consiliul general al Municipiului București în conformitate cu 

H.C.G.M.B.  Nr7 781 din 22.11.2018  

Obiectivul general al proiectului : Creșterea gradului de participare a tinerilor la activități 

sportive, prin acordarea de servicii medicale ce constau in acordarea unei vize medicale 

bianuale gratuit, pentru 85.000 de sportivi legitimați din Municipiul București, intr-o perioada 

de 36 luni.   

Beneficiari :   

Beneficiarii proiectului vor fi 85.000 de tineri sportivi, legitimați la cluburile sportive din 

Municipiul București, cu vârsta maximă de 18 ani, dupa cum urmează:  

- 51.000 copii cu vârste intre  5 si 14 ani; 

- 34.000 copii cu vârste între 14 si 18 ani;  

 Activități :  

A.1. Constituirea echipei de proiect  

In cadrul acestei activități se va desemna o echipă de implementare a proiectului, denumită în 

continuare UIP, ce va fi constituită în baza unei Decizii a Directorului General al ASSMB.  
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UIP va fi formată din:  

✓ Coordonator de proiect  

✓ Consilier Juridic  

✓ Responsabil executie contracte  

✓ Responsabil CFP  

✓ Secretar  

A.2. Demararea procedurilor de achizițiilor   

    A2.1 Contractarea serviciilor medicale  

Se vor contracta servicii medicale privind eliberarea avizelor medicale pentru sportivii 

selectati in cadrul proiectului prin Spitalul Clinic Colțea.  

     A2.2 Contractarea servicii specializate suport în procesul de implementare al proiectului  

În cadrul proiectului se va contracta un serviciu care să sprijine procesul de implementare și 

care va asigura verificarea conținutului dosarului din punct de vedere sportiv, constând in :  

✓ Înregistrarea dosarelor de candidatură și arhivarea lor;  

✓ Centralizarea si verificarea din punct de vedere sportiv a documentelor;  

✓ Întormirea și centralizarea borderourilor lunare;  

✓ Gestionarea bazelor de date în procesul de implementare;  

✓ Crearea unei statistici pe diferite domenii de interes;  

✓ Diseminarea informațiilor și comunicarea procedurii de înscriere. 

A.3. Selecția beneficiarilor   

Având în vedere că selecția beneficiarilor este realizată de către operatorul de servicii suport, 

acesta va avea urmatoarele atributii :  

✓ Inregistrarea dosarelor de candidatura și arhivarea lor;  

✓ Centralizarea și verificarea din punct de vedere sportiv a documentelor;  

✓ Intormirea și centralizarea borderourilor lunare;  

✓ Gestionarea bazelor de date in procesul de implementare;  

✓ Crearea unei statistici pe diferite domenii de interes;  

✓ Diseminarea informațiilor și comunicarea procedurii de inscriere.  

Dosarele eligibile vor fi inaintate de catre operatorul de servicii suport catre UIP, in vederea 

aprobării. ASSMB va emite Decizia de aprobare si va inainta opratorului de servicii medicale 

dosarele, in vederea programării beneficiarilor pentru efectuarea controlului medical cu 

scopul aplicării vizei medicale.  
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In acest sens, ASSMB va incheia un contract de prestări servicii cu Spitalul Clinic COLȚEA. 

Facem mențiunea ca durată de examinare a unui sportiv este de cel putin 30 de minute.  

Criterii de eligibilitate beneficiari:  

✓ Sportivi cu vârste cuprinse între 5 - 18 ani;  

✓ Domiciliul stabil sau viza de reședință în Municipiul București cu cel putin 6 luni înainte 

de inscrierea in proiect, pentru părinți sau reprezentanti legali;  

✓ Sportivii trebuie să fie legitimați în cadrul unui club/asociație/fundație/federație sportive 

din Municipiul Bucuresti.  

A.4. Informare și publicitate  

Prin activitatea de informare și publicitate se va asigura distribuția flyerelor și afișelor la 

nivelul tuturor federațiilor/centrelor/organizațiilor sportive de pe raza Municipiului București. 

Municipiul Bucuresti și ASSMB vor publica pe site-urile propii comunicate de presă privind 

demararea proiectului, stadiul de implementare, precum si diseminarea rezultatelor finale.  

A.5. Decontarea cheltuielilor  

Fiecare serviciu medical va fi decontat in baza raportului comun întocmit de către 

Responsabilul CFP, Jurist si Responsabilul execuție contracte. Aceștia vor verifica 

documentele având in vedere principiul realității, regularității si legalității si vor aplica viza 

CFP și sintagma „Bun de plata„ pe fiecare document.   

După efectuarea procedurii de aplicare a vizei medicale, Spitalul Clinic Coltea va transmite, 

în baza contractului de prestări servicii incheiat cu ASSMB, factura însoțită de borderou lunar 

care va include numărul de sportivi care au beneficiat de serviciul medical, în vederea 

decontării  

 Buget : 21,760,000.00 lei  

”ÎNFIINȚAREA REȚELEI METROPOLITANE DE CENTRE PENTRU 

SĂNĂTATEA FEMEII ”SFÂNTA AGAHTA” ÎN VEDEREA REALIZĂRII 

SCREENINGULUI CANCERULUI DE SÂN ȘI AL  CANCERULUI DE COL 

UTERIN 

Pentru a ajuta la realizarea mai eficientă a programelor de screening, a fost aprobat proiectul 

”Înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii ”Sfânta Agatha” în vederea 

realizării screeningului cancerului de sân și al cancerului de col uterin. 

Proiectul are ca scop înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii ” Sfânta 

Agatha ”, din care vor face parte : Clinica “Sfânta Agatha” dedicată diagnosticului și tratamentului 

afecțiunilor oncologice ale femeilor, precum si 7 centre medicale ambulatorii arondate celor 7 

spitale din subordinea Primăriei Municipiului București, care au servicii de obstetrică -ginecologie :  

✓ Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
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✓ Spitalul Clinic ,,Filantropia” 

✓ Spitalul Clinic “Dr. I. Cantacuzino”  

✓ Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa” 

✓ Spitalul Clinic ”Colțea” 

✓ Spitalul Clinic ”Sfânta Maria” 

✓ Spitalul Clinic Colentina 

Centrul medical ambulatoriu “Sfânta Agatha” arondat spitalelor va avea următoarea structură: 

✓ 1-2 Cabinete ecografie  

✓ 1 Sală pentru recoltare Papanicolau și colposcopie 

✓ 1 Sală pentru recoltare analize de sânge 

✓ 1 Vestiar 

✓ 1 Oficiu curățenie 

✓ 1 Birou administrativ 

✓ Sală de așteptare 

✓ Recepție pentru programări, înregistrări bilete trimitere, predare rezultate 

✓ Grupuri sanitare 

Analizele de sânge, ca și examenele Papanicolau vor fi prelucrate de laboratorul spitalului de care 

aparține centrul. 

A fost aprobat un proiect de hotărâre privind împuternicirea ASSMB pentru demararea procedurii 

de identificare și achiziție imobile necesare înființării Rețelei Metropolitane de Clinici și Centre 

”Sfânta Agahta” pentru screeningul cancerului la sân și cancerului de col uterin. 

A fost efectuată procedura de achiție și atribuire pentru imobilul destinat Ambulatoriului Spitalului 

Clinic Colentina pentru înființarea Clinicii ”Sfânta Agatha”. 

În data de 12.12.2018 a fost aprobat proiectul de hotărâre a Consiliului General al 

Municipiului București cu privire la aprobarea achiziționării imobilului situate în București. B-dul 

Ghica Tei, nr. 64-70, sector 2, compus din teren în suprafață de 1027,43 mp și construcție în 

suprafață desfășurată de 1972,43 mp pentru imobilul din lanțul rețelei metropolitane de clinici și 

centre ”Sfânta Agatha”, imobil ce va deveni ambulatoriu al Spitalului Clinic Colentina.  

 

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU PROTONOTERAPIE ȘI 

DIAGNOSTICARE IMAGISTICĂ, DIN SUBORDINEA ASSMB 

 

Pentru a îmbunătăți condițiile în care se asigură radioterapia destinată pacienților suferinzi 

de diverse tipuri de cancer, pentru a mări șansele de vindecare fără efecte secundare prin folosirea 

unei tehnologii inovative cu minime consecințe și pentru a asigura o accesibilitate mai mare 

locuitorilor din Municipiul București și zona Metropolitană la serviciile medicale de tratament 

oncologic în sistem ambulatoriu, ASSMB a hotărât înființarea unui Centru de Excelență pentru 
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Terapie Oncologică cu Protoni-Protonoterapie, care sa funcționeze într-o clădire spitalicească nou 

construită, cu accesibilitate auto și pietonală directă din Șoseaua Vitan Bârzești dar și dinspre patru 

artere principale învecinate. 

Prin realizarea investiției, se va asigura accesul la tratamentul prin Protonoterapie a unui 

număr de peste 8.000 de bolnavi anual, a unui număr de 3.600 de pacienți lunar la secțiile de 

diagnosticare imagistică a unui număr de pacienți, precum și prestarea de tratamente cu metode 

alternative radioterapie la un număr de peste 15 mii de pacienți anual, toate aceste servicii medicale 

se vor desfășura în cele trei blocuri de tratament (gantry-uri) în regim ambulatoriu, în stațiile de 

terapie special amenajate în acest Centru, precum și în cabinetele de diagnosticare imagistică 

anexate la acesta.  

Se va asigura posibilitatea dezvoltării de stadii de pregătire tehnico-academică pentru 

cadrele medicale din spitalele arondate ASSMB și nu numai. Se va asigura accesul la tratamente 

oncologice pe baza tehnologiei inovative cu protoni pentru circa 6.000 de bolnavi în fiecare an și 

prestarea de servicii medicale de diagnosticare imagistică evaluare și consultare pentru minim 3.600 

de pacienți lunar, într-un centru medical modern, de talie mondială, amenajat special după cele mai 

noi cerințe în domeniul medical și functionând cu cea mai nouă și sigură metodă de tratament. 

 

 Sursele de finantare ale proiectului : Bugetul local al Unitatii Administrativ-Teritoriale  Municipiul 

Bucuresti. 

”CENTRU MEDICAL SF. ȘTEFAN ȘI CENTRU DE REFERINȚĂ PENTRU 

DIABET N. MALAXA”  

COMPLEX MEDICAL AMBULATORIU 

Prin intermediul HCGMB nr. 122/28.03.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Centru medical 

Sf. Ștefan și Centru de referință pentru diabet N. Malaxa”. 

Scopul lucrarilor de interventii este realizarea unui Complex Medical Ambulatoriu in care : 

1. Sa fie relocat si extins Dispensarul TBC sector 2 si 3, impreuna cu Laboratoarele 

necesare, in cadrul noului Centru Medical Sf. Stefan, impreuna cu personalul de  cadre 

medicale (45) ce deservesc actualul dispensar din sediul vechi din str Salcamilor, la care 

se vor adauga atat spatiile cu aparatura noua de investigare (computer tomograf si 

radiologie), cat si 19 cadre medicale suplimentare, necesare pentru buna desfasurare a 

actului medical din noua locatie din sos. Pantelimon, nr. 292. 

2. Se va reloca si extinde Ambulatoriul Spitalului Clinic N. Malaxa, impreuna cu relocarea 

si dezvoltarea sectiei de diabet precum si implementarea unor sectii noi 

(gastroentorlogie, endocrinologie, etc), in cadrul noului Centru de referinta pentru 

diabet N. Malaxa, impreuna cu personalul de cadre medicale (30) ce deservesc actualul 

ambulatoriu din cadrul Spitalului Malaxa, la care se vor adauga atat spatiile cu aparatura 
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noua de investigare (ecografe, radiologie, tomografe etc), cat si 35 cadre medicale 

suplimentare, necesare pentru buna desfasurare a sectiilor preconizate a fi implementate 

in cadrul Centrului. 

Prin implementarea proiectului se urmareste realizarea urmatoarelor obiective specifice: 

 

Centru medical Sf. Ștefan 

 

- 11 cabinete consultatii, din care 9 cabinete pentru consultatii adulti si 2 de pediatrie, prevazute cu 

boxa pentru vaccinari / testari IDR; 

- camera recoltare probe de sputa Bk; 

- camera de tratamente pentru bolnavii tbc aflati in DOT; 

- serviciu radiologie 3 incaperi - boxa dezbracare pacienti, camera comanda, expunere, developare; 

- laborator bacteriologie Bk; 

- cabinet sedinte medici; 

- camera asistente de teren; 

- birou (punct) informatii, secretariat pentru programare si arondare pacienti; 

- spatii de asteptare; 

- farmacie cu circuit inchis; 

- arhiva; 

- camera statistica; 

- vestiar; 

- sala depozitare materiale curatenie; 

- camera personal auxiliar; 

- circuit functional separat pentru pacientii TBC, acces separat direct din exterior, circuite separate 

in interior pentru accesul la cabinetul de consultatii si investigatii; 

- lift pentru accesul la cabinetele situate la etaj pentru pacientii greu deplasabili / copii mici; 

- circuite separate pentru adulti si copii, conf Ord. 1338 / 31.07.2007; 

- acces pentru persoanele cu handicap motor in conformitate cu normele in vigoare; 

- circuit separat cu acces controlat pentru laboratorul bacteriologie Bk, fluxul activitatii  

laboratorului sa fie unidirectional; 

- parcare pentru autovehiculele institutiei, ambulantele care transporta pacienti la control, masini 

pentru pacientii nedeplasabili. 

 

Centru de referință pentru diabet N. Malaxa 

- 5 cabinete consultatii Diabet adulti; 

- cabinet de Diabet pediatric cu sala de montat senzori si monitorizare; 

- cabinet Neonatologie; 

- cabinet Endocrinologie; 
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- cabinet Dermatologie cu sala de tratament; 

- cabinet Chirurgie cu sala de tratament; 

- cabinet ORL cu sala de tratament; 

- sectie de Obstetrica – Ginecologie cu sala de tratament si supraveghere; 

- cabinet de Medicina Interna; 

- cabinet de Urologie; 

- cabinet de Nefrologie; 

- cabinet de Boli Infectioase; 

- sectie de Cardiologie cu cu camere de ecografii generale, cardio, EKG si EMG; 

- cabinet de Neurologie; 

- camere de recoltat sange si probe biologice; 

- sectie de Oftalmologie cu sala de tratament si camera de Laser oftalmologic; 

- sectie de Stomatologie cu spatii de radiologie si laboratoare de tehnica dentara; 

- sectie de Gastroenterologie cu spatii de explorari functionale si post interventii. 

 

Valoarea totală a investiției este de 52.684.480 lei 

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, 

prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

Durata de execuție: 18 luni. 

ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE ÎNGRIJIRI PALEATIVE ”SF. ATANASIE”  

În ședina CGMB din 26.09.2018 a fost aprobată prin hotărârea nr. 594 înființarea Centrului 

de îngrijiri paleative ”Sf. Atanasie” urmând ca personalul ASSMB să identifice un spațiu imobiliar 

adecvat derulării în condiții optime a activităților specifice.  

ASSMB va fi responsabilă cu organizarea și funcționarea Centrului de îngrijiri paleative 

”Sf. Atanasie”, centrul are ca scop contribuirea la creșterea calității vieții bolnavilor suferinzi de 

boli cronice grave sau boli incurabile precum și pentru familiile acestora.  

Beneficiarii îngrijirilor paleative sunt pacienții de toate vârstele cu boli cronice progresive, 

cu suferință generată de sisteme necontrolate și/sau probleme psiho-emoționale, sociale, spirituale 

sau cu grad ridicat de dependență. 

STRATEGIA PENTRU SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București are ca prioritate realizarea unei 

strategii de dezvoltare a serviciilor medicale pentru Municipiul București. 

Strategia de dezvoltare pe care Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale o propune, este, 

desigur, orientată către cetățean - în general și către pacient, în particular, având ca obiectiv 

principal tranziția către o medicina modernă și eficienta bazată pe educație și prevenție ajungând 

astfel la nivelul și cerintele unei țari membre a Uniunii Europene. 

Obiectivele propuse sunt: 

- Cresterea calității asistenței medicale prin construcția de spitale noi. 
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o Se propune construcția Spitalului Metropolitan, ca soluție pentru relocarea unor 

secții din unele spitale și mai ales pentru creșterea calității serviciilor medicale, care 

vor raspunde standardelor modeme de tratament prin crearea de echipe de medici 

multidisciplinare. 

o Având în vedere că în urma analizei distribuției pe sectoare a unităților spitalicesti cu 

paturi s-a evidențiat o lipsa de uniformitate, care limitează accesul facil al pacientilor 

la servicii medicale se propune construcția de spitale noi în sectoarele 3 și 6. 

o Un alt obiectiv se referă la inființarea și amenajarea unui Centru de Excelență în 

Oncopediatrie în cadrul Spitalului de copii Dr. Victor Gomoiu, asigurarea serviciilor 

de radioterapie urmând a fi prevazute în proiectul de inființare a unui Centru de 

Protonterapie și radioterapie convențională, ce va fi demarat în București anul acesta. 

Astfel, prin realizarea acestor proiecte, pacienții pediatrici cu afecțiuni oncologice 

vor putea beneficia de servicii medicale integrate, complete, la nivel european. 

- Se propune extinderea spitalelor existente având in vedere că spațiile din spitale au devenit 

insuficiente, din diverse motive: relocarea unor spitale, diversificarea activității medicale (de 

ex. spitalul "Filantropia" s-au creat secții de oncologie ginecologică, serviciu de medicină 

materno-fetala; in continuare este nevoie de crearea de servicii dedicate sarcinilor cu risc, 

reproducere asistată, extinderea serviciului de neonatologie). Creșterea nevoii de servicii 

medicale specializate (de ex. la spitalul "Sf Luca" se impune extinderea secțiilor de îngrijiri 

palliative și a celei de geriatrie). 

- Un alt obiectiv este modernizarea spitalelor actuale astfel încât pacienții să beneficieze de 

cele mai bune condiții de cazare. Modernizarea va cuprinde și amenajarea spațiilor 

exterioare, asfaltarea aleilor, îngrijirea spațiilor verzi, lucrari de signalistică. În masura în 

care limitările arhitecturale permit, se va încerca asigurarea de condiții de cazare cât mai 

confortabile pentru pacienți, inclusiv amenajarea de grupuri sanitare suplimentare. 

- Dezvoltarea rețelei de ambulatorii de specialitate - se va avea în vedere aducerea lor la un 

nivel nou, corespunzător cerintelor legislative în vigoare. Astfel, se vor construi cladiri noi 

de ambulatorii, se vor consolida, reabilita sau moderniza - în funcție de stadiul actual. 

- Înființarea primului centru de terapie cu protoni din Romania - primele doua centre de 

excelenta ce se vor construi in București vor viza cea mai îngrijoratoare ramura a medicinei 

- oncologia. 

- Înfiintarea de rețele metropolitane de clinici și centre medicale specializate pentru grupuri 

demografice, sociale și cu condiții medicale determinate - Se are în vedere înființarea mai 

multor rețele metropolitane de centre medicale, așa cum este exemplul Rețelei 

Metropolitane Sfânta Agatha - rețea de centre și clinici pentru screening-ul cancerului de sân 

și al cancerului de col uterin, afecțiuni cu rată mare de mortalitate în rândul femeilor pentru 

care a fost deja aprobată înființarea. De asemenea, se are în vedere înființarea de centre 

zonale pentru îngrijire paleativă dar și de centre medicale specializate pentru persoanele din 
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grupuri vulnerabile (adică - persoanele infectate cu HIV/SIDA, TB, hepatite virale, ITS-uri, 

consumatori de droguri, persoane care practică sexul comercial, persoane fără adăpost, 

barbați care fac sex cu alți bărbați, etc), pentru asigurarea de asistență medico-sociale 

individuale. 

- Dezvoltarea, extinderea și modernizarea rețelei de medicină scolară s-a început cu dotarea 

completă a tuturor cabinetelor școlare cu echipamente scolare, cu unități stomatologice, 

aparate de sterilizare moderne, precum și cu medicamente și materiale sanitare. Se vor 

scoate la concurs toate posturile vacante pentru cabinetele de medicină scolară și 

stomatologie. Se vor informatiza serviciile de medicină școlară. 

- Implementarea sistemului integrat Smart Energy, energie verde pentru spitale - se va demara  

activitatea de integrare într-o platformă de management al energiei ca producție și consum, a 

tuturor spitalelor administrației noastre, indiferent de sursa de bransare și se vor construi 

centrale în cogenerare la spitalele mari consumatoare, unde suprafata de teren ne va permite. 

 

PROIECTUL „MITIGATE – HORIZON 2020”  

Proiect Finanțat de Comisia Europeană prin Programul Orizont 2020. 

 Proiectul a fost finalizat si depus cu success, miercuri 14.11.2018, orele 18:00.  

Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program de Cercetare si Inovare derulat 

vreodata de Uniunea Europeana. Este disponibila o finantare de 80 de miliarde de euro pe 

durata a 7 ani (2014-2020), pe langa investitiile private pe care aceasta finantare le va atrage. 

Aceasta promite mai multe inovatii capitale, descoperiri si premiere mondiale, aducand ideile 

marete din laboratoare pe piata. 

Orizont 2020 este instrumentul financiar de implementare a Uniunii Inovarii, initiativa 

emblematica Europa 2020 ce vizeaza asigurarea competitivitatii globale in Europa. 

Principalele obiective ale acestui proiect vor viza cercetarea si inovarea pe următoarele 

componente: 

1. Inaugurarea unui nou model pentru servicii de livrare la vârstnici, prin punerea individului 

în centrul sistemului de sănătate, prin furnizarea de servicii cât mai aproape de 

cetățean, prin tratarea sănătății ca un efort comun, concentrându-se asupra stării de 

sănătate si de prevenire, nu doar de îngrijire si vindecare.  

2. Construirea unui Ecosistem de date pentru detectarea personalizată a riscurilor, pentru 

accelerarea dezvoltării de soluții inovatoare conduse de utilizatori, pe baza de analiză de 

date mari, încurajând în acelasi timp tratamente mai eficiente și avansate de monitorizare 

a sănătății. Dezvoltarea și diseminarea instrumentelor și proceselor capabile să 

analizeze și să interpreteze date mari, crearea de noi cunostințe, de care pacienții pot 

beneficia în mod direct si precis.  
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3. Dezvoltarea și implementarea de soluții inovatoare și conduse de utilizator pentru 

abordarea nevoilor într-un mod personalizat. Un model mai personalizat ar permite 

furnizorilor flexibilitate cu privire la eterogenitatea populației - pentru a face față 

diferentelor între sexe, clasa socio-economica, o rețea socială, cunoștinte, starea de spirit, 

singurătatea și fragilitate.  

4. Dezvoltarea și implementarea unui management holistic al riscurilor și metodologia 

de evaluare a sănătății pentru a ajuta persoanele în vârstă sa rămână independente 

si sănătoase cat mai mult cu putință. Următorul pas este reducerea riscurilor la care 

persoanele în vârstă sunt cu precadere vulnerabile. Persoanele în vârstă sunt, de exemplu, 

mai sensibile la infecții, mai instabile si mai expuse la singurătate. De exemplu, 

imunizarea împotriva gripei, pneumonie și zona zoster reduce numărul de admitere și 

mortalitate asociată. 

5. Furnizarea eficienta a unei metodologii de monitorizare a bolilor acute prin utilizarea 

de tehnologii avansate de monitorizare a sănătătii, cum ar fi implantarea de senzori 

portabili și ambientali pentru captarea unor evenimente critice și raționalizarea 

continuă a informațiilor de sănătate. Dispozitive de ultimă generatie vor fi utilizate pe 

baza de matrice de nanoparticule de metal si nanoparticule unice, în cazul în care 

sensibilitatea localizata la nivelul suprafetei plasmonice poate fi împinsă spre limita de 

detecție a unei singure molecule, permitând dezvoltarea următoarei generatii de 

tehnologii de secventiale, precum si a detectarii de biomolecule, cum ar fi glucoza, 

lactoza, oxid nitric și ionii de sodiu. 

6. Detectarea riscurilor personalizate prin dezvoltarea unor instrumente avansate privind 

stratificarea riscurilor în identificarea și asistarea pacienților pe baza nevoilor specifice ale 

acestora în mod corect. 

7. Dezvoltarea si implementarea unui cadru de intervenție timpurie pentru seniori, prin 

utilizarea optimă a datelor mari, pentru a furniza modele predictive și bazate pe dovezi de 

ingrijire, care poate fi realizat prin analiză clinica. Sinergiile cu comunitătile locale vor fi 

stabilite pentru formarea de echipe de urgență în asistarea persoanelor care se confruntă cu 

riscuri crescute de sănătate și sociale. 

8. Punerea în aplicare si implementarea de noi algoritmi automați pentru manipularea si 

filtrarea volumelor mari de date, în scopul de a reduce astfel alarmele false, cat sa fie 

suficient de robuste pentru a sprijini implementarea pe scară largă, în special pentru medii 

fără viață. Clasificările automate sunt necesare, deoarece dimensiunile seturilor de date 

sunt dincolo de capacitatea de interpretare manuală într-un interval de timp rezonabil. 

Noile măsuri bazate pe compresie sunt, prin urmare, propuse ca fiind de înaltă calitate, 

servicii de cloud pentru a reduce timpul de calcul pentru clasificarea automată a diferitelor 

tipuri de aritmii cardiace si episoade de reflux gastroesofagian 
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9. Folosirea de platforme conduse de UE, cum ar fi MAFEIP, Fiware, OpenIoT, universAAL 

și FiStar pentru îmbunătătirea BGEcoPERID, interoperabilitatea infrastructurii de bază și 

potențialele legături și sinergii cu alte proiecte similare. 

10. Sporirea increderii, intimității și protecției datelor privind schimbul de  informatii 

între diferite organizații medicale și de sănătate, prin utilizarea unor mecanisme 

avansate de securitate si confidentialitate, cum ar fi Blockchain, detectare mare a 

anomaliilor de date si anonimizarea semnăturii de grup. 

ASSMB, in calitate de partener, va avea sarcina de a identifica 250 de persoane care sa faca 

parte din grupul tinta al proiectului. 

Valoarea totala a proiectului MITIGATE este de 117.147.229,59 lei, calculați la cursul 

BNR 4,6596. 

Bugetul ASSMB este de 1.124.128,5 lei, calculați la cursul BNR 4,6596 si este compus din: 

- Costuri de personal; 

- Alte costuri directe; 

- Costuri indirecte. 

      In cadrul proiectului MITIGATE, implicarea ASSMB va fi focalizata in doua directii: 

- Sustinerea pilotului din Romania, prin cresterea vizibilitatii solutiilor dezvoltate 

in cadrul proiectului; 

- Activitati de exploatare si diseminare. 

ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU MEDICAL SPECIALIZAT PENTRU PERSOANELE 

DIN GRUPURI VULNERABILE 

Pentru înființarea unui Centru Medical Specializat pentru Persoanele din grupui vulnerabile este 

necesară demararea procedurii de identificare și achiziție a unui imobil.  

Centrul ce va fi înființat este primul de acest fel din Municipiul București, va funcționa ca 

Ambulatoriu al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș” și va funcționa 

în colaborare  cu DGASMB și ARAS. 

În configurația centrului se vor găsi: recepție, cabinete de consultație, cabinet de consiliere pshiho-

socială, sală comună, sală de mese, spălătorie, dormitoare, grupuri sanitare, bucătărie, vestiare. 

În data de 12.12.2018 Consiliului General al Municipiului București a aprobat proiectul cu privire la 

împuternicirea ASSMB să efectueze demersurile necesare pentru identificarea și achiziția unui 

imobil cu destinația de Centru Medical Specializat pentru Persoanele din grupui vulnerabile. 

ÎNFIINȚAREA CLINICII METROPOLITANE DE STOMATOLOGIE 

În data de 12.12.2018 Consiliului General al Municipiului București a aprobat proiectul cu 

privire la împuternicirea ASSMB să efectueze demersurile necesare pentru identificarea și achiziția 

unui imobil cu destinația de Clinică Metropolitană de Stomatologie. 
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Clinica Metropolitană de Stomatologie va funcționa ca ambulatoriu de zi și va avea în 

componență cabinete de consultație ortodonție, de medicină dentară preventivă, odontologie, 

parodontologie, sală de operații, laborator tehnică dentară precum și spații administrative, acesta va 

fi construită pe o suprafață de aproximativ 1.000 mp. 

PROIECT ”DOCTORI PENTRU BUCUREȘTI”  

Obiectivul proiectului “Doctori pentru bucurești” îl reprezintă asigurarea unui sprijin 

financiar pentru dezvoltarea profesională a 100 de medici din București și facilitarea accesului 

acestora la cursuri de specialitate susținute de clinici de renume din Europa, Statele Unite și Israel.  

Participarea medicilor la cursuri de educație și formare profesională continuă are în vedere 

dobândirea unor abilități în utilizarea unor tehnologii inovative din domeniul medical cu scopul 

dezvoltării lor profesionale și implicit furnizării de servicii medicale de calitate pentru cetățenii din 

Municipiul București. 

Grup țintă: Beneficiarii proiectului sunt 100 de medici cu vârste sub 45 de ani, angajați ai 

spitalelor din administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, care au 

domiciliul în București. 

Buget: Valoare totala buget: 1.008.500,00 lei 

A.2. Înregistrarea grupului tinta 

Medicii interesați se pot înscrie ca beneficiari în cadrul proiectului prin intermediul 

aplicației online pe site-ul www.assmb.ro în cadrul secțiunii dedicate proiectului ”Doctori pentru 

București”. 

Proiectul se va adresa oricărui medic cu vârsta sub 45 ani, angajat în spitalele din 

administrarea ASSMB cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu domiciliul în București.    

A.3. Selecția dosarelor de candidatură 

Dosarul se va înregistra online pe site-ul www.assmb.ro  în cadrul secțiunii dedicate 

proiectului ”Doctori pentru București”.  

UIP va verifica conținutul dosarelor și eligibilitatea beneficiarilor, având la bază 

regulamentul de implementare a proiectului. 

Dosarele eligibile vor fi analizate pe baza criteriilor de selecție stabilite prin regulamentul de 

implementare a proiectului. 

În cazul în care pentru unii din cei 100 de candidaţi declaraţi admişi există situaţii obiective 

care împiedică semnarea contractului de finanţare, aceştia vor fi înlocuiţi cu următorii din 

clasamentul final.  

A.4. Informare și publicitate 

Activitatea de informare și publicitate va fi realizată prin intermediul unor comunicate la 

nivelul tuturor spitalelor din Municipiul București aflate în subordinea ASSMB.  
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Municipiul Bucuresti împreună cu ASSMB și spitalele din subordinea ASSMB vor publica 

pe site-urile propii comunicate de presa privind demararea proiectului, stadiul de implementare, 

precum și diseminarea rezultatelor finale.  

Beneficiarii sprijinului financiar au obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului nr. 

679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind 

protecţia datelor), precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor 

personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 190/2018 Legea 

nr. 190/2018 privind privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor). 

” O SANSA PENTRU CUPLURILE INFERTILE”  FIV II 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea natalității în rândul populației, pe raza 

Municipiului București, prin acordarea unui sprijin financiar pentru aproximativ 2000 de cupluri, în 

perioada ianuarie 2019 - decembrie 2020, pentru efectuarea procedurilor de fertilizare in vitro. 

Grup tinta: Beneficiarii proiectului vor fi cuplurile infertile cărora li s-a diagnosticat o 

afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-

ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată 

medical.  

Buget: Valoare totala buget : 27.796.112 lei 

 

CAMPANIA DE PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ORALE  

 Campanie desfășurată în perioada 12 martie – 15 iunie 

   Într-o primă etapă, 

acţiunea s-a adresat 

copiilor din 

grădiniţe şi din 

clasele 0-IV, 

urmând ca în anul 

școlar viitor aceasta 

să se extindă și la 

gimnaziu.  
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Scopul campaniei este de a transmite preșcolarilor și elevilor din ciclul primar să foloseasca 

regulile de îngrijire în igiena orală pentru a preveni apariția complicațiilor stomatologice. 

Au avut loc discuții cu potențialii sponsori/obținere sponsorizări pentru desfășurarea campaniei. Au 

fost obținute materiale de la GlaxoSmithKline - GSK (orare, flyere, carticele colorat); 

Calendarul de desfășurare a campanie în unitățile de învățământ (12 martie – 15 iunie); 

ASSMB a organizat conferinte de presă la data de 12.03.2018 prin care a fost facut public că 

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a demarat în şcolile şi gădiniţele din 

municipiul Bucureşti "Campania de Promovare a Sănătăţii Orale".  

 

Obiectivele generale ale campaniei:  

• educarea și conștientizarea importanței igienei orale; 

• prevenirea afecțiunilor stomatologice;  

• colectarea datelor privind sănătatea orală a preșcolarilor și 

elevilor și estimarea prevalenței bolilor dentare.  

Obiectivele specifice ale campaniei:  

• informarea copiilor privind afecțiunile orale și factorii de risc 

care contribuie la producerea acestor afecțiuni; 

• transmiterea de recomandări preșcolarilor și elevilor privind 

menținerea sănătății orale;  

• evidențierea legăturii dintre sănătatea orală și cea generală; 

importanța pentru un organism sănătos a prevenției și tratării precoce a afecțiunilor orale; 

• documentarea și redactarea materialelor digitale pentru campanie (powerpoint);  

• a fost realizată centralizarea programărilor transmise de 

medicii stomatologi și asistentele școlare;  

• lunar, au fost distribuite materialele în toate unitățile de 

învățământ (orare, flyere, cărticele colorat) 

• plecări teren: coordonare și planificare plecări pe teren, 

echipe, trasee unități de învățământ conform programărilor 

transmise de cadrele medicale școlare 

• documentare pentru realizarea întrebarilor și a designului 

chestionarului online adresat părinților; 

• promovarea campaniei și a chestionarului online. 

Rezultate : 

✓ 172 gradinite participante în cadrul campaniei 

✓ 33.386 copii beneficiari din grădinițele de stat din 

București 

✓ 186 de școli participante în cadrul campaniei 
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✓ 83.338 copii din învățământul primar de stat – clasele 0 – IV 

✓ 120.000 Flyer cu tehnica de periaj 

✓ 120.000 Orar Aquafresh 

✓ 120.000 Brosura Aquafresh 
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CAMPANIA ”TUBERCULOZA E PE STRADĂ. VEZI CĂ SE IA!”  

  

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București, a inițiat o campanie de prevenție și 

de conștientizare a riscului răspândirii tuberculozei. La Spitalul 

Clinic "Nicolae Malaxa" și Spitalul Clinic Colțea, bucureștenii au 

putut beneficia de radiografii pulmonare gratuite, în baza unui bilet 

de trimitere de la medicul de familie.   

În cazul unui diagnostic pozitiv, pacientii au fost îndrumați pentru 

consult de specialitate și tratament specific la Spitalul de 

Pneumoftiziologie "Sfântul Ștefan" și Spitalul Clinic de Boli 

Infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș".  

De asemenea, Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ s-a 

alăturat demersului Primăriei Municipiului Bucureşti și a asigurat 

servicii medicale acestor pacienți. Campania de luptă împotriva TBC 

a fost inițiată cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Tuberculozei – 24 martie și s-a 

desfășurat timp de trei luni, începând din 26 martie 2018. 

 

CAMPANIA DE PREVENIRE A CANCERULUI 

  

Primăria Municipiului București, prin 

Administrația Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București a inițiat o campanie de 

informare cu privire la prevenirea apariției 

cancerului, cu ocazia Lunii Naționale de 

Prevenire a Cancerului. 

În mijloacele de transport în comun a fost 

afișat Codul European împotriva Cancerului. 

Sunt 12 sfaturi care pot preveni apariția 

acestei boli cumplite.  

Luna februarie 2018 a fost declarată Luna Națională de Prevenire a Cancerului, de către 

Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică.  

A fost realizat un afiș cu cele 12 sfaturi care pot preveni apariția cancerului, potrivit Codului 

European împotriva Cancerului realizat de Organizația Mondială a Sănătății. 
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Afișul a fost distribuit către cele 19 spitale aflate în subordine, către Primăria Municipului București 

și către alte instituțuii subordonate.  

În parteneriat cu RATB, 440 de afișe au fost distribuite în mijloacele de transport în comun. 

Astfel, în 440 de autobuze, tramvaie și troleibuze au fost afișate informațiile campaniei. Toată luna 

Februarie 2018, afișele au fost prezente în mijloacele de transport. 

Informația a fost distribuită și pe pagina de Facebook, în data de 5 februarie 2018. Postarea a 

avut un impact de 1.200 de persoane.  

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A VACCINĂRII  

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie, Spitalul Clinic Colțea și 

Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. 

Victor Babeș”, în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Bucureşti, Administrația 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București, 

Colegiul Medicilor din Municipiul București 

și Federația Națională a Asociațiilor de 

Părinți, au organizat un eveniment dedicat 

Săptămânii Europene a Vaccinării. Obiectivul 

este acela de a susține vaccinarea. 

  

CONSULTAȚII GRATUITE PENTRU DEPISTAREA CANCERULUI BUZEI  

 

Consultații gratuite pentru depistarea cancerului buzei, 

desfășurate în perioada 20 - 21 iunie 2018. 

Primăria Municipiului Bucureşti prin Administrația 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București a organizat a treia 

ediție a campaniei de consultații, cu ocazia Zilelor Prevenirii 

Cancerului de Buză. 

Consultațiile au avut loc în data de 20-21 iunie 2019 

de la 9.30-12.30, la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-

Facială ,,Prof. Dr. Dan Theodorescu" în Calea Plevnei, nr.19, 

et.1, cam. 19. 
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SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A ALĂPTĂRII  

Primăria Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale, alături de Asociația SAMAS – Sănătate 

pentru Mame și Sugari, a desfășurat în perioada 1-7 august 2018 

o serie de evenimente dedicate„Săptămânii Mondiale a 

Alăptării”.  

Astfel, spitalele din subordinea Municipalității care au secții de 

obstetrică – ginecologie au organizat workshop-uri pentru 

viitoarele și proaspetele mame. Prin discuțiile cu echipe de 

specialiști, mamele au aflat despre importanța și beneficiile 

alăptării și au primit informații despre tehnica alăptării la sân. 

Workshop-urile dedicate „Săptămânii Mondiale a Alăptării” au 

fost gratuite și au fost organizate în amfiteatrele următoarelor 

spitale: 

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia - 

Workshop-ul a fost susținut de: dna. Cristina Bolma, dna. Mihaela Sandu și dna. Gabriela Ciobanu 

– personal acreditat la nivelul unității sanitare care susține cursul  

„Școala Părinților”, As. Izabel Gavrilă, educator perinatal SAMAS și Sînziana Ioniță-Ciurez, 

reprezentant SAMAS. 

  Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Profesor Doctor Panait Sârbu – „Maternitatea 

Giulești”,  

Workshop-ul a fost susținut de: dna Dr. Ioana Roșca, As. Daniela Chiriac – neonatologie, dna Dr. 

Andreea Carp Velișcu - obstetrică – ginecologie, dna. Dr. Genoveva Teleki – psiholog, dna. Dr. 

Cerasela Radu - kinetoterapeut, dna. As. Maria Spiridon – dietetician, dna. As. Daniela Stan – 

coordinator curs „Școala Părinților”, As. Izabel Gavrilă, educator perinatal SAMAS și Sînziana 

Ioniță-Ciurez, reprezentant SAMAS. Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino, Workshop-ul a fost 

susținut de: dl. Dr. Adrian Sorin Crăciun și As. Pasalan Iuliana – neonatologie, As. Viorica Neața, 

educator perinatal SAMAS și Sînziana Ioniță-Ciurez, reprezentant SAMAS. 

 Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, Workshop-ul a fost susținut de: dna Dr. Ana-Maria Rotaru – 

obstetrică – ginecologie, dna Dr. Ana-Maria Cercasov – neonatologie, As. Andreea Andrei, 

educator perinatal SAMAS și Sînziana Ioniță-Ciurez, reprezentant SAMAS. 
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CONSULTAȚII ȘI TRATAMENTE STOMATOLOGICE GRATUITE 

PE PERIOADA VACANȚEI DE VARĂ A ELEVILOR  

 

Administrația Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București a demarat această 

campanie în vederea prevenirii 

afecțiunilor orale și a factorilor de risc 

care contribuie la producerea acestora. 

Astfel, pe durata vacanței de vară a 

elevilor, părinții au avut posibilitatea de a 

apela la cabinetele stomatologice din 

cadrul unităților de învățământ de stat, 

din Municipiul București, pentru 

consultarea și tratarea oricărei probleme 

stomatologice. 

 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a oferit detalii cu privire la faptul 

că unitățile de învățământ de stat care nu au cabinet stomatologic propriu sunt arondate altor unități 

de învățământ, prevăzute cu aparatura necesară/cadre medicale. 

SERVICII MEDICALE STOMATOLOGICE GRATUITE PENTRU COPIII DIN 

CENTRELE DE PLASAMENT DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a pus la dispoziția centrelor de 

plasament aflate în subordinea Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din 

Municipiul București, servicii medicale stomatologice gratuite (consultații, tratamente) tuturor 

minorilor.  

 Aceste servicii se vor desfășura în cadrul cabinetelor stomatologice din unitățile de 

învățământ de stat aflate în proximitatea fiecărui centru de plasament în parte  

CONTINUAREA CAMPANIEI DE PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ORALE 

Organizatorul Proiectului este Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București. 

Durata: Campania de va desfășura pe durata anului școlar 2018-2019, în perioada octombrie-

iunie. 

Beneficiarii campaniei vor fi preșcolarii și elevii din rețeaua școlară a Municipiului București. 

Publicul țintă este alcătuit din copiii din grădinițele de stat din București  și elevii din învățământul 

de stat, raportându-ne la clasele 0-VII. 

Serviciul de Promovare a Sănătății și Punctul Focal își propune desfășurarea acestui proiect 

prin intermediul medicilor stomatologi din rețeaua medicală școlară a Administrației Spitalelor și 
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Serviciilor Medicale București, care să desfășoare ore de educație dentară preșcolarilor și școlarilor din 

clasele 0-VII. 

Proiectul are în vedere distribuirea, în fiecare unitate de învățământ, a câte două afișe ale 

campaniei, rezultând un număr total aproximativ de 650 de afișe necesar a fi tipărite. De asemenea, 

proiectul are în vedere distribuirea unui kit (care să conțină o periuță și o pastă de dinți) pentru 

aproximativ 164.728 de preșcolari și elevi (clasele 0-VII). 

Obiectivele generale ale campaniei le reprezintă educarea și conștientizarea importanței igienei 

orale, prevenirea afecțiunilor stomatologice, colectarea datelor privind sănătatea orală a preșcolarilor și 

elevilor și estimarea prevalenței bolilor dentare. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt informarea copiilor privind afecțiunile orale și factorii 

de risc care contribuie la producerea acestor afecțiuni, transmiterea de recomandări preșcolarilor și 

elevilor privind menținerea sănătății orale. De asemenea, evidențierea legăturii dintre sănătatea orală și 

cea generală și importanța pentru un organism sănătos a prevenției și tratării precoce a afecțiunilor 

orale se numără printre obiectivele campaniei. 

CONTINUAREA CAMPANIEI ”SĂNĂTATEA E ÎN MÂINILE TALE! ”  

 

Organizatorul Proiectului este Municipiul București prin Administrația 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București.  

Obiectivele generale ale proiectului le reprezintă educarea și 

conștientizarea importanței spălatului pe mâini. În acest an școlar 

lecțiile vor include demonstraţii practice, iar copiii  vor învăța cum să 

se spele corect pe mâini.   

Obiectivele specifice ale campaniei sunt informarea copiilor privind 

riscul și bolile infecţioase ce se transmit prin mâini. 

Durata: Proiectul se va derula în ziua de 15 octombrie 2018 (Ziua 

Mondială a Spălatului pe Mâini) 

Beneficiarii campaniei vor fi preșcolarii și elevii din rețeaua școlară a 

Municipiului București. 

 

Publicul țintă: toți copiii din grădinițele de stat din București (număr de grădinițe – 162) și toți 

elevii din învățământul primar și gimnazial de stat (număr de școli – 157). 

Serviciul de Promovare a Sănătății și Punctul Focal își propune desfășurarea acestei in 

intermediul medicilor din rețeaua medicală școlară a Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București. 

 Potrivit datelor oficiale transmise de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în 

anul școlar 2017-2018 pe raza municipiului București au fost înscriși 164.728 de preșcolari și elevi 

în cadrul celor 319 de unități de învățământ. 
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 Proiectul are în vedere distribuirea, în fiecare unitate de învățământ, a câte două afișe ale 

campaniei, rezultând un număr total aproximativ de 350 afișe și alte 3.000 afișe cu tehnici de spălat 

pe mâini pentru băi. 

”REGISTRUL NAȚIONAL AL DONATORILOR VOLUNTARI DE CELULE 

STEM HEMATOPOIETICE”  

“DONEAZĂ O ȘANSĂ LA VIAȚĂ”  

 

Orice persoană sănătoasă poate da viață mai departe. 

Campanie cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem 

Hematopoietice. 

În acest sens, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București desfășoară o campanie de conștientizare privind posibilitatea 

studenților din universitățile din București, care au între 18 și 45 de ani și o 

stare de sănătate general bună, de a devein donatori voluntary de cellule 

stem hematopoietice, înscriindu-se în Registrul Național al Donatorilor 

Voluntari de Celule Stem Hematopoietice. 

 

În vederea bunei desfășurări a campaniei, au fost întocmite un acord de 

parteneriat și un protocol general cu cu Registrul Național al Donatorilor 

Voluntari de Celule Stem. 

 

„CONFERINTA DE MEDICINA SCOLARA  

– PROBLEME ACTUALE - ” 

OBIECTIVUL GENERAL 

Dezbaterea principalelor acte 

normative in vigoare, in 

domeniul retelei de medicina 

scolara, cu scopul actualizarii 

si imbunatatirii acestora, astfel 

incat eventualele modificari sa 

prezinte solutionari ale 

actualelor probleme si 

necesitati cu care se confrunta 

domeniul vizat. 

Prima Conferință Națională 

de Medicină Școlară a reunit 
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peste 150 de specialiști din toată țara. La evenimentul organizat de Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București, instituție în subordinea Primăria Municipiului Bucureşti au 

participat reprezentanți ai Parlamentului României, ai autorităților centrale și locale, ai 

Administrației Prezidențiale, dar și specialiști în medicină școlară. Reprezentanții rețelei de 

Medicină Școlară au expus punctual care sunt problemele întâmpinate de medicii școlari în grija 

cărora sunt aproximativ 2 milioane de copii și 700 de mii de studenți din toată țara.  

Acest eveniment a reprezentat punctul de plecare pentru stabilirea cadrului legislativ prin care să-

și desfășoare activitatea Medicina Școlară. 

Vicepreședintele Societății Medicilor din Colectivitățile de Tineri, DR. DANIELA RAJKA a 

expus o parte din probleme:  

”Avem o legislație anacronică în ceea ce privește alimentația în școli, în privința normelor de 

igienă iar orientarea școlar-profesională se face după un Ordin de Ministru din 1979.  

În privința deficitului de personal, Ministerul Sănătății a făcut o evaluare a rețelei în anul 2014 și 

avem un total de 700 de medici și vreo 3000 de asistente în toată țara. Pe partea de medicină 

stomatologică situația este și mai gravă. Toți acești oameni, aproximativ 4000, trebuie să asigure 

asistență medicală la aproximativ 2 

milioane de copii și 700 de mii de 

studenți. În mediul rural nu există, 

de fapt, deloc medicină școlară.  

Dificultățile profesionale rezultă din 

faptul că deși suntem medici 

specialiști de medicină de familie, 

deși avem atestat de medicină 

școlară suntem îngrădiți în a ne 

exercita meseria prin faptul că nu 

avem o convenție cu Casa Națională 

de Asigurări de Sănătate. Una din 

principalele noastre atribuții, aceea 

de a depista precoce eventualele 

îmbolnăviri ale copiilor nu se poate 

finaliza printr-un bilet de trimitere 

către specialist.” 

Din partea Comisiei de Sănătate din 

Senatul României, Dr. Emanuel 

Gabriel Botnariu a anunțat formarea 

unui grup de lucru care va stabili legislația în baza căreia va funcționa Medicina Școlară: 
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”Am pregătit o inițiativă legislativă cu privire la Medicina Școlară dar vreau să pornim 

constructiv. O deleg pe doamna director Turkes Ablachim să se ocupe de formarea unui grup de 

lucru, sub egida Senatului, prin care să putem să facem legislație. Adică să putem să facem o lege 

performantă și eu aș vedea-o ca o componentă a Legii Prevenției în Sănătate din România. 

Medicina Școlară trebuie să-și găsească un loc central în sănătatea publică din România”. 

Relația dintre părinți, medici, asistente și cadre didactice a fost un alt punct pe agenda primei 

Conferințe Naționale de Medicină Școlară. 

DR. Turches Ablachim, Director General Adjunct Medical Administrația Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București:  

”Fără părinți alături de noi, nu putem realiza nimic. Este bine cunoscut faptul că fiecare copil 

căruia i se transmite o informație trebuie să o repete acasă, trebuie să aibă părinți care să știe ce să 

le solicite, să-i controleze și astfel actul educațional să fie consolidat. Cu sprijinul I.S.M.B. și al 

Asociațiilor de Părinți ne putem lăuda că suntem în al doilea an în care am putut să derulăm două 

campanii foarte importante. Prima este aceea de a învăța copiii să se spele corect pe mâni și să 

primească informații despre bolile transmisibile. (...) Asistența stomatologică a fost o altă 

prioritate pentru noi. Și am început a doua campanie prin care copiii învață să se spele corect pe 

dinți și să afle informații corecte despre prevenirea afecțiunilor dentare.” 

Eugen Ilea, Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți-Ip București a menționat că 

”În cadrul dezbaterii au fost evidențiate două aspecte principale: necesitatea unei comunicări 

strânse între părinți și personalul medical ce își desfașoară activitatea în cabinetele medicale 

școlare dar și necesitatea implicării părinților în procesul de educație pentru sănătate. Modelul de 

colaborare F.N.A.P. – AS.S.M.B., un model de bune practici, poate fi implementat și la nivel 

național, astfel încât să crească gradul de responsabilizare, atât al parinților cât și al autorităților în 

ceea ce privește sănătatea copiilor.” 

PARTENERI  

In vederea organizarii si derularii 

Conferintei, Administratia Spitalelor 

si Serviciilor Medicale Bucuresti, in 

calitate de lider de parteneriat, si 

Centrul de Proiecte Educaționale și 

Sportive București PROEDUS, in 

calitate de partener, au convenit 

incheierea unui acord de parteneriat, 

cu scopul stabilirii 

responsabilitatilor partilor. 
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REPSONSABILITATILE PARTENERILOR 

Drepturile si obligatiile liderului de parteneriat – A.S.S.M.B. 

✓ Asigurarea si distribuirea materialelor de promovare in cadrul spatiilor special amenajate; 

✓ Asigurarea locatiei necesare in care se va desfasura conferinta; 

✓ Asigurarea promovarii evenimentului prin toate mijloacele de comunicare de care dispune; 

✓ Oferirea in timp util a tuturor informatiilor referitoare la organizarea conferintei; 

✓ Asigurarea diseminarii informatiilor cu privire la desfasurarea evenimentului. 

Drepturile si obligatiile partenerului - Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București 

PROEDUS 

✓ Asigurarea inscriptionarii siglelor, cu ocazia organizarii si desfasurarii conferintei, pe 

materialele de promovare, respectiv: roll-up-uri, mape, pixuri, ecusoane; 

✓ Respectarea dreptului A.S.S.M.B. la propria imagine, conform Codului de reglementare a a 

continutului audiovisual, aprobat prin Decizia C.N.A. nr. 220/2011, precum si respectarea 

principiului pluralismului si impartialitatii, principiului transparentei in difuzarea publica 

a informatiilor si informarea obiectiva, corecta si cu buna credinta; 

ECOGRAFIE DIGESTIVĂ, CU SUBSTANȚĂ DE CONTRAST  

 

Primăria Municipiului Bucureşti, 

Administrația Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București și Spitalul Clinic 

Colentina, Secția de Gastroenterologie a 

invitat participații la evenimentul:  

Workshop  - Ecografie Digestivă, cu 

substanță de contrast în data de 12 

februarie 2018, între orele 08:30 - 12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/PMBucuresti/?fref=mentions
https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/?fref=mentions
https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/?fref=mentions
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CONFERINȚA INTERDISCIPLINARĂ ÎNTRE UZ ȘI ABUZ  

 

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Societatea 

Română de Microbiologie, organizator științific al 

manifestării și Administrația Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București. 

 

Una dintre sesiunile Conferinței Naționale „Antibioticele 

între UZ și ABUZ”  a fost dedicată celor care au dorit să 

își prezinte lucrările științifice în plen.  

 

 

 

 

 

”ZIUA COPIILOR CONCEPUȚI IN VITRO”  

În data de 15 septembrie 2018, între orele 10:30 și 16:30 cu ocazia 

împlinirii a 22 de ani de fertilizare in vitro în România și 40 de ani 

de FIV în lume, a fost desfășurat evenimentul Ziua Copiilor 

concepuți „in Vito”.  Acesta fost desfășurat de către Asociația “Și 

eu am dreptul să fiu părinte”, în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Bucureşti și cu Administrația Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București 

La eveniment au participat medicii care au pus bazele fertilizării in 

vitro în România dar și reprezentanții clinicilor de stat și private, 

acreditate pentru FIV, alături de părinții care au apelat, cu succes, la 

această procedură. A fost prima acțiune de acest gen, unde cuplurile 

interesate de FIV pot obtine informații și sfaturi direct de la medici. 

 

Copiii prezenți s-au delectat în atelierele de creație și au avut parte 

de surprize precum tobogane gonflabile, piese de teatru, relaxare prin sport și pantomimă. 

Au fost distribuite chestionare în vederea obținerii unui feedback din partea părinților cu privire la 

desfășurarea evenimentului și pentru a afla prevalența informațiilor cu privire la proiectul ”O Șansă 

pentru Cuplurile Infertile” 
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”ZIUA PREMATURULUI DIN SPITALUL CLINIC DR. I. CANTACUZINO 

În data de 15 septembrie 2018, între orele 10.00 – 15.00 

a fost desfășurată ediția a IV-a a evenimentului “Zilele 

prematurului din Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino”. 

Evenimentul a fost organizat de Spitalul Clinic Dr. I.  

Cantacuzino în parteneriat cu Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București și Organizația Salvați 

copiii 

În jur de 80 de copii născuți prematur în maternitatea 

Spitalului Clinic Dr. I Cantacuzino, alături de părinților 

lor, au participat la întâlnirea anuală devenită deja o 

tradiție. 

Evenimentul a avut loc în Parcul Regele Mihai I (fost 

Herăstrău), zona Insula Copiilor, începând cu ora 10:00. 

Pentru copii au fost pregătite piese de teatru, concursuri, 

dar și un tort festiv. 

La eveniment au fost invitați dr. Turkes Ablachim, directorul medical al Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București, Gabriela Alexandrescu, președintele Salvați Copiii și dr. Adrian 

Crăciun, șeful secției Neonatologie a Spitalului Clinic Dr. I. Cantacuzino. 

 

CURSUL ”ȘCOALA PĂRINȚILOR”  

Cursurile ”Școala Părinților” sunt susținute 

lunar, sub o formă unitară, în toate maternitățile din 

subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București. 

Cursurile sunt formate din 4 module, adaptate 

fiecărei maternități și conțin principalele informații de 

care viitorii părinți au nevoie pentru a putea fi 

pregătiți în noua etapă din viața lor. Durata cursului 

este de minim 2 ore/modul, iar la finalizarea acestora 

participanții vor primi certificate de puericultură și 

certificate de absolvire. 
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Principalele activități 

✓ În data de 07.09.2018 a fost semnat acordul de parteneriat cu CBC Laboratories S.A.  

pentru cursul “Școala Parinților” în vederea susținerii și promovării receproce a relațiilor 

dintre ASSMB, CBC Laboratories S.A și cele patru unității sanitatre aflate în 

administrarea ASSMB. 

✓ La acordul de parteneriat s-a semnat în data de 24.10.2018 și un act additional la acordul 

de parteneriat. Obiectul acestuia se realizează prin identificarea a 8 (opt) specialiști în 

vedere implementării Cursului.  

✓ În data de 15.10.2018 a fost semnat acordul de parteneriat cu S.C. Next Step Investments 

S.R.L. Obiectul parteneriatului s-a realizat prin sponsorizarea cu materiale didactice 

specific implementării proiectului Școala Părinților, respectiv: trusă bile, mulaj sân, 

manechin tip bebeluș, cădiță baie, mulaj canal de naștere, mulaj bazin precum si orice 

material specific necesar desfășurării proiectului în condiții optime. 

✓ Au fost încheiate Acorduri de Prelucrare a Datelor Personale cu privire la desfășurarea 

Cursului Școala Părinților cu fiecare dintre parteneri, dar și cu cele 4 maternități în parte. 

✓ Întocmirea suporturilor de curs sub o 

formă unitară, adaptate fiecărei 

maternități în parte. Cursul se desfășoară 

pe 4 module ce conțin informații despre 

naștere, lăuzie, îngrijirea nou născutului 

și alimentația nou-născutului. 

✓ Realizarea Regulamentului privind 

desfășurarea cursului Școala Părinților 

ce a fost distribuit fiecărei maternități în 

parte în vederea desfășurării unitare a cursului. 

✓ Pe data de 12.11.2018 a avut loc lansarea proiectului printr-o conferință de presă care a 

avut loc la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia. 
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ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE DERULATE  DE ASSMB 

✓ Pe perioada verii anului 2018 au fost amenajate 20 de puncte de prim ajutor cu dotările 

specifice asigurarii asistenței medicale pe timp de caniculă. 

✓ S-a efectuat inventarierea spațiilor disponibile din spitalele aflate în administrarea ASSMB 

în vederea încheierii unor contracte prin scoatere la licitație pentru activități comerciale 

benefice spitalelor.  

✓ S-au obținut autorizații de la Directia de Mediu pentru toaletare/defrisare arbori pentru 

spitalele din subordinea ASSMB.  

✓ S-a coordonat activitatea de implementare a măsurilor impuse în cazul situațiilor de urgență 

atât la nivel de ASSMB, cât și la nivelul spitalelor. 

✓ Începând cu luna aprilie s-a demarat asfaltarea aleilor din incintele imobilelor aflate în 

administrarea ASSMB. Primul imobil unde s-a început asfaltarea este Spitalul Clinic de 

Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”. 

✓ Conform Hotărârii de Consiliu nr. 108 din 29.03.2017 s-a preluat imobilul cu destinație 

medicală situat la adresa Șoseaua Pantelimon nr. 292, sector 2, București, format din 

corpurile A, B si C (etaj 2). 

✓ Conform Hotărârii de Consiliu nr. 107 din 29.03.2017, s-a preluat de la Administrația 

Fondului Imobiliar, imobilul cu destinație birouri, situat în B-dul Dimitrie Cantemir nr.1, 

sector 4, București. 

✓ De la începutul anului 2018 s-a demarat procedura de declarare și înregistrare fiscala a 

tuturor imobilelor aflate în administrarea ASSMB, la Direcția de Impozite și Taxe pe fiecare 

Sector din raza Municipiului București. 

✓ S-au facut demersurile necesare către Primariile celor 6 Sectoare în vederea obținerii tuturor 

avizelor, (de construire; de demolare; etc), autorizațiilor și proceselor verbale de recepție 

care nu existau în evidența patrimoniului ASSMB, azive care în mare parte s-au și obținut. 

✓ S-a procedat la dezmembrarea în 4 loturi a imobilului Spitalul Clinic ”Filantropia” în 

vederea inițierii unei Hotărâri de Guvern pentru a duce la îndeplinire HCGMB nr. 

332/30.08.2017 de trecere a unor parți din imobilul din domeniul public al Municipiului 

București și administrarea ASSMB, în domeniul public al statului și administrarea 

Ministerului Sănătății. 

✓ În prezent se derulează contractul de prestari servicii de măsuratori topografice în vederea 

evidențierii în contabilitate a tuturor aleilor din incintele unităților sanitare aflate în 

administrarea ASSMB. 

✓ S-a demarat procedura de preluare a imobilului din B-dul Iuliu Maniu nr. 11 din evidența 

Spitalului Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele” în evidența și administrarea ASSMB. 

✓ S-a inițiat Proiect de Hotărâre de Consiliu, proiect ce a devenit Hotărâre de Consiliu, pentru 

reîmparțire spațiu în incinta imobilului din Șos. Panduri, nr. 22. 
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✓ Personalul ASSMB a întocmit documentația pentru obținerea autorizației de mediu și 

documentația pentru obținerea acordului de preluare ape uzate de catre Apa Nova pentru 

cladirea nouă. 

✓ În perioada 13-16 octombrie 2018, personalul din cadrul Serviciului Adminstrativ a 

participat la exercițiul SEISM 2018 prin asigurarea funcționarii containerelor.  

✓ În semestrul II al anului 2018 s-a procedat la organizarea și arhivarea documentelor din 

arhivă prin mobilizarea tuturor direcțiilor. S-a întocmit nomenclatorul arhivistic și s-au 

scanat o parte din documente. 

 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

Resursele umane – o prioritate 

Este bine cunoscut rolul fundamental al resursei umane pentru functionarea eficienta a 

oricarei institutii.  

Conducerea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti a dezvoltat o 

preocupare responsabilă pentru cerintele obiective pe care le impune desfășurarea în condiții de 

eficiență maximă a activității instituției, a cabinetelor medicale și stomatologice din unitățile de 

învățământ și a spitalelor din subordine.  

Pentru buna desfasurare a activităților conexe actului medical desfășurat în spitalele și 

ambulatoriile spitalelor administrate de ASSMB și în proprietatea Municipiului București, cât și în 

cadrul cabinetelor medicale și stomatologice din unitățile de învățământ a fost necesară modificarea 

structurii organizatorice și suplimentarea statelor de funcții. 

Structura instituției a fost modificată succesiv, fapt reflectat în cele cinci structuri 

organizatorice din perioada 2017-2018 (aprobate prin HCGMB nr.351/2017; HCGMB nr.530/2017; 

HCGMB nr.199/2018, HCGMB nr. 362/2018 si HCGMB nr. 566/2018). Suplimentarea numarului 

de posturi se datoreaza faptului ca activitatea ASSMB a crescut cu peste 300% raportată la: 

✓ proiectele demarate,  

✓ investițiile în infrastructura spitalelor, 

✓ dezvoltarea actului medical al celor 19 spitale, 

✓ dotarea cu aparatura medicala a unitatilor sanitare si a celor 594 de cabinete din reteaua 

scolara si universitara, 

✓ verificarea fundamentarilor spitalului pentru solicitarile bugetate, 

✓ reorganizarea modului de întocmire a statelor de funcții ale spitalelor, 

✓ întărirea managementului spitalicesc și evaluarea indicatoriilor de performanță în spitale 

✓ finalizarea modernizarii si reconstructiei spitalelor Dr. Victor Gomoiu si Foișor  

✓ s-au creat echipe suport pentru susținerea actelor medicale și tehnico-administrative ale 

spitalelor.   



 

 

   173 

  

De asemenea, ASSMB a suplimentat numărul de posturi pentru a asigura asistența medicală 

în cabinetele medicale din incinta unităților de învățământ din București cu 7%. 

În cursul anului 2018 au fost organizate la nivelul instituției 15 concursuri pentru ocuparea a 

433 posturi vacante, atât pentru personalul medical din cadrul unităților de învățământ din București 

cât și personalul propriu. În urma selecției au fost declarați admiși un număr de 251 candidați din 

care: 

- 7 concursuri pentru ocuparea a 237 posturi vacante pentru medici de medicină generală, 

medici dentiști și asistenți medicali. Posturile au fost ocupate în proporție de 60%; 

- 8 concursuri pentru ocuparea a 196 posturi vacante pentru personalul din structura proprie. 

Posturile au fost ocupate în proporție de 56%;  

Nu mai puțin important este faptul că în urma schimbărilor legislative investiția financiară în 

resursa umană medicală a crescut considerabil. Putem vorbi astăzi de o creștere importantă a 

fondului de salarii și o motivare adecvată importanței și responsabilității activității cadrelor 

medicale școlare.  

 

Angajații ASSMB beneficiază de prevederile Contractului colectiv de muncă la nivel de 

grup de unități aflate în administrarea/subordinea ASSMB pentru anii 2017-2019, înregistrat la 

MCPDS sub nr. 32/10.01.2018, publicat pe site-ul ASSMB. 

Se transmit periodic situații de statistică solicitate de către Direcția Sanitară Publică a 

Municipiului București atât pentru Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti cât și 

situații centralizate pentru spitalele din administrare. 

Pentru respectarea solicitărilor Institutului Naţional de Statistică, ASSMB a transmis, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare următoarele, situații statistice: 

➢ S1 - lunar - privind ancheta asupra câştigurilor salariale; 

➢ S2- privind ancheta salariilor; 

➢ S3- privind costul forţei de muncă în anul 2018; 

➢ SAN – privind activitatea unitatilor sanitare in anul 2018; 

➢ LV- trimestrial privind ancheta locurilor de muncă vacante; 

 

SUPORT ACORDAT UNITĂȚILOR SANITARE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA 

ASSMB – DIRECȚIA SUPORT SPITALE  

 

Asumarea şi transpunerea în  practică a primului obiect de activitate al Administraţiei 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, anume acela de asigurare al unui management eficient 

şi eficace în unităţile sanitare publice aflate în administrare s-a concretizat, în anul 2018, prin 

înfiinţarea şi depunerea unor eforturi susţinute de operaţionalizare a Direcţiei Suport Spitale. Prin 

acest demers instituţional s-a reuşit ca, într-un timp foarte scurt, să se contureze beneficiile reale pe 
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care le aduce crearea unei structuri menite să ajute la dezvoltarea activităţii unităţilor sanitare 

administrate de către ASSMB.   

Deşi este o structură recent înfiinţată Direcţia Suport Spitale s-a integrat firesc în ansamblul 

funcţional al ASSMB şi a confirmat necesitatea existenţei sale încă din luna aprilie 2018, atunci 

când a fost inaugurat Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”. Cu acest prilej serviciul de tip 

recepţie/front-desk (unde au fost încadrate iniţial un număr de patru persoane) şi coordonatorul 

activităţilor administrative din cadrul spitalului au contribuit (şi continuă să facă acest lucru) la 

desfăşurarea, sub cele mai bune auspicii, a activităţilor din cadrul unităţii sanitare. 

Dezvoltarea activităţilor a impus, ca şi etapă următoare, demararea procesului de încadrare a 

posturilor vacante, prin organizarea a două concursuri. În consecinţă, în corelare directă cu 

necesităţile şi cerinţele formulate de către mananagementul spitalelor, un număr de 48 persoane au 

fost repartizate după cum urmează: 

-  Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" – 15 persoane; 

-  Spitalul Clinic "Filantropia" – 3 persoane; 

-  Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila"  - 7 persoane; 

-  Spitalul Clinic Colentina  - 6 persoane; 

-  Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" – 5 persoane; 

-  Spitalul Clinic "Sf. Maria" – 2 persoane; 

-  Spitalul Clinic "Colţea" – 5 persoane; 

-  Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca" – 3 persoane; 

-  Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele" – 2 persoane; 

-  Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" – 2 persoane; 

-  Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof.Dr.Alexandru Obregia” – 1 persoană; 

- Spitalul Clinic de chirurgie oro-maxilo-faciala "Prof. Dan Theodorescu" – 2 persoane; 

De altfel, din discuţiile purtate, conducerea unităţilor sanitare a apreciat prezenţa şi 

activitatea personalului din partea ASSMB în cadrul spitalelor şi a formulat solicitări de creştere şi 

de diversificare a acestui sprijin. În consecinţă, din acest an, paleta de suport include şi specialişti 

din domenii precum financiar – contabilitate, achiziţii publice, RUNOS, (care şi-au început 

activitatea în cadrul spitalelor unde au fost repartizaţi din data de 15.01.2019). Acest demers va 

continua pe parcursul întregului an. 

Principalele activităţi  desfăşurate de către personalul din cadrul Direcţiei Suport Spitale în 

anul 2018, sunt: 

- fluidizarea circuitului documentelor medicale şi administrative create la nivelul spitalelor 

care au beneficiat aportul personalului de suport ; 

- degrevarea personalului medical din cadrul spitalelor de aspectele de natură birocratică, 

prin preluarea şi asumarea, de către personalului de suport, a unui volum cât mai mare de 

documente/formulare/activităţi de planificare etc.; 

- creşterea gradului de satisfacţie al pacienţilor prin oferirea unor servicii de suport 
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medical/administrativ de calitate (exemplu: serviciile de tip front-desk/recepţie), aspect ce reiese şi 

din formularele de feed-back completate de către pacienţi; 

- identificarea nevoilor de personal de suport existente la nivelul spitalelor (prin stabilirea 

unei comunicări continue şi directe cu managementul unităţilor sanitare), centralizarea şi analizarea 

acestora precum şi derularea procedurilor legale de încadrare cu specialiştii solicitaţi.  

- informarea pacienţilor în legătură cu serviciile medicale de care pot beneficia în cadrul 

unităților sanitare, îndrumarea acestora către cabinetele medicale, ambulatoriu sau secţii, după caz, 

programarea pacienţilor şi înregistrarea  lor în sistemul electronic sau în registrele specifice; 

- preluarea apelurilor telefonice, selectarea, furnizarea informaţiilor solicitate şi anunţarea 

cadrelor medicale cu privire la sosirea pacienţilor precum şi motivul prezentării acestora; 

 - înregistrarea pacienţilor în sistemul electronic de evidenţă al spitalului (inclusiv realizarea 

procedurii de internare de zi/continuă/ambulatorie), întocmirea fişelor de prezentare pentru fiecare 

pacient; 

- primirea, verificarea documentelor prezentate de către pacienţi şi completarea registrelor 

de evidenţă computerizată; 

- verificarea autenticităţii şi valabilităţii documentelor (bilete de trimitere, acte de identitate, 

etc.); 

- verificarea şi soluţionarea, în limita competenţelor, a sesizărilor formulate de către 

pacienţi, 

- primirea şi repartizearea corespondenţei; 

- distribuirea materialelor informative şi promoţionale; 

- transmiterea documentelor medicale de externare şi/sau transfer a pacientilor; 

- distribuirea și completarea chestionarelor de satisfactie ale pacientilor, centralizarea și 

transmiterea acestora, către structurile/institutiile abilitate; 

- distribuirea tipizatelor  necesare cabinetelor medicale (Acordul pacientului informat si 

Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale  personale); 

- multiplicarea documentelor solicitate de catre cabinetele medicale; 

- efectuarea transferului de documente intre cabinetele medicale, 

- arhivarea si introducerea in cutii speciale pentru depozitare a documentelor; 

- acordarea de asistenţă pentru  completarea documentelor privind acordul pacienţilor; 

- asigurarea activităţii de secretariat, sub toate aspectele (evidenţă şi înregistrare documente, 

curierat etc.)  

 Totodată, prin intermediul Direcţiei Suport Spitale, ASSMB a ameliorat lipsa de personal 

auxiliar din spitale, datorată actelor normative neactualizate la cerințele actuale, care împiedică 

angajarea în unitățile sanitare. Acest fapt este cu atât mai imperios deoarece lipsa de personal 

auxiliar, asigurat de către serviciile suport, greveaza activitatea administrativă a spitalelor și 

afectează imaginea acestora, chiar dacă actul medical desfășurat în spitale și ambulatorii este de 

calitate superioară. 
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ASSMB, cu aprobarea Primăriei Municipiului București, implementează proiecte de 

dezvoltare pentru spitalele din subordine. Pentru a realiza aceste proiecte ale Municipiului 

Bucuresti, alaturi de resursele materiale alocate spitalelor prin bugetul anului 2018, Primăria 

Municipiului București a aprobat suplimentarea resursei umane pentru implementarea proiectelor.  

 

 

ACHIZIȚII  

 

Activitatea de Achiziţii Publice în cadrul ASSMB se desfăşoară în domeniul organizării şi 

desfăşurării procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de 

servicii şi de lucrări. Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după 

parcurgerea cărora se obţine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca 

urmare a atribuirii unui contract de achiziţie publică. 

Pentru o mai bună gestionare a fondurilor puse la dispoziție de Primaria Municipiului 

București în vederea dotării celor 19 spitale aflate în administrarea ASSMB, în luna august a 

aprobat prin HCGMB 566/23.08.2018 înființarea Serviciului Achizitii Centralizate. Astfel conform, 

O.U.G. 45/2018 - ultimul amendament ,,Art. 40 -  Înfiinţarea de unităţi de achiziţii centralizate şi 

situaţiile şi condiţiile în care autorităţi contractante achiziţionează produse sau servicii de la unităţi 

de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate, precum şi în care unităţi 

de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate atribuie contracte de 

achiziţie publică/încheie acorduri-cadru de lucrări, produse sau servicii destinate altor autorităţi 

contractante se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor 

deliberative locale”, Directia Achizitii a ASSMB devine unitate centralizată de achiziții pentru 

unitățile sanitare cu paturi aflate în administrare. 

ÎNDEPLINIRE OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2018  

Analiză asupra gradului de realizare a obiectivelor pentru anul 2018 

Nr. 

crt 

. 

OBIECTIV Grad de realizare  

1 Îmbunătăţirea pregătirii profesionale. Realizat 

2 Organizarea procedurilor de achiziţii  publice Realizat 

3 Creşterea eficienţei utilizării fondurilor Realizat 

 

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII PUBLICE DE DE LUCRĂRI, DE SERVICII ŞI 

DE FURNIZARE DE BUNURI PENTRU ASSMB ŞI CELE 600 DE CABINETE ŞCOLARE, PRECUM ŞI 
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PENTRU O PARTE DIN PROCEDURILE DE ACHIZIŢII PUBLICE PENTRU CELE 19 SPITALE DIN 

ADMINISTRARE, IN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE ÎN ANUL 2018 

 

 

Nr.  

crt. 

 

DENUMIRE 

PROCEDURA  

DE ACHIZITIE 

 

Obiectul procedurii de achizitie  

VALOARE 

FARA TVA 

CONTRACT/A

CORD CADRU 

(valoare 

atribuita) 

Achizitii realizate pentru dotarea si functionalitate unitatilor sanitare cu paturi aflate in administrare  

1 Licitatie Deschisa 

Furnizare AMBULANTE  

Ambulanta Spital Clinic Coltea – 1 buc 

Ambulanta Spital Clinic ‘’Dr. Victor Gomoiu’’ – 1 buc 

 

844.150 lei 

 

2 Procedura simplificata 

(cerere de oferta) 

 

Servicii de supraveghere a lucrarilor si dirigentie de 

santier pentru 177ultidiscip de proiectare, executie si 

furnizare echipamente aferente obiectivului: 

Reconstructia, reamenajarea, modernizarea si echiparea 

Spitalului Clinic de Ortopedie , Traumatologie, si TBC 

Osteoarticular Foisor 

 

 

300.000 lei 

3 Licitatie Deschisa 

 

Furnizare, instalare si punere in functiune PAT 

NASTERE SPITAL FILANTROPIA 
 

37.950 lei 

 

4 Licitatie Deschisa 

 

Furnizare, instalare si punere in functiune PATURI 

SPITAL – 6 loturi 

(SEAP) 

Lot nr.1 =  Pat ATI  

Lot nr.2 = Paturi electrice de salon  

Lot nr.3 = Pat electric 6 functii  

Lot nr.4 = Pat ortopedic  

Lot nr.5 Pat de lemn cu saltea  

Lot nr.6  Pat ATI mecanic 

1.240.400 lei 

 

5 Licitatie Deschisa 

 

Furnizare, instalare si punere in functiune 

ECHIPAMENTE MEDICALE – 21 loturi pentru 

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu 

1 Ecocardiograf (ecograf) mobil  

2 Ecocardiograf stationar cu posibilitate de utilizare 

sonda 3D  

3 Ecograf performant cu aplicatii de  ultidisciplinar 

pediatrica, cu posibilitati de ecografie cu substanta de 

contrast, elastografie shearwavw si fibroscan hepatic  

4 Analizor automat de electroforeza capilara  

7.530.400 lei 
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5 Analizor automat biochimie  

6 Analizor automat de bacteriologie pentru  ultidiscip  

7 Analizor automat imunologie  

8 Analizor automat coagulare  

9 Analizor automat biochimie  

10 Analizor automat de biochimia urinii si sediment 

urinar  

11 Analizor automat hematolgie 24 parametri de 

diagnostic 12 Analizor automat hematologie 33 

parametri de diagnostic  

13 Unit ORL integrat cu componenta de diagnostic si 

tratament  

14 Electrocauter bipolar  

15 Trusa de chirurgie endoscopica sinusala pediatrica cu 

sistem shaver  

16 Echipamente de testare audiologica diagnostica  

17 Pletismograf  

18 Sistem radiologic complet cu 2 posturi: Fluoroscopie 

si radiografie cu accesorii si imprimanta inclusa  

19 Ecograf  ultidisciplinary  

20 Ecograf performant pentru ecografii musculo – 

scheletale 

21 Aparat de recuperare pasiva cu stimulare electrica 

functionala 

6.  

LICITATIE DESCHISA 

Spitalul Clinic de Copii 

Dr. Victor Gomoiu 

Furnizare, instalare si punere in functiune 

ECHIPAMENTE MEDICALE – 5 loturi 

Aparat monitorizare Holter EKG  

Sistem efectuare testul mesei inclinate (TILT Test) 

Autoclav vertical 

Aparat radiochirurgical monopolar si bipolar 

Covor rulant cu bare paralele ajustabile pe inaltime 

 

 

 

235.600 lei 

7. LICITATIE DESCHISA 

Spitalul Clinic de Copii 

Dr. Victor Gomoiu 

Furnizare, instalare si punere in functiune 

ECHIPAMENTE MEDICALE – 16 loturi 

 

EKG 

Monitor de transport (mobil) functii vitale 

Analizor de hidrogen din aerul expirat complet portabil 

+ consumabile 

Dispozitiv pentru testul respirator de depistare a infectiei 

cu Helicobacter Pylori la copil+consumabile 

 

 

208.240 lei 
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Etuva versiune ECO 

Analizor automat VSH 

Analizor automat electroliti 

Statie revedere pentru video encefalograf 

Lampa frontala operatorie cu acumulator 

Masa chinetoterapie electrica cu inaltime reglabila 

Bicicleta verticala 

Negatoscop slim dublu 

Lampa fototerapie 

Cuptor parafina 

Aparat electroterapie cu 2 canale 

Aparat ultrasunete 

8. LICITATIE DESCHISA 

 

Achizitie echipamente pentru biberonerie, bucatarie , 

mobilier medical/nemedical pentru Spitalul Clinic de 

Copii Dr.Victor Gomoiu 

957.773 lei 

9. LICITATIE DESCHISA 

 

Robot cu lumina ultravioleta pulsate cu xenon - 

Furnizare, instalare si punere in functiune – Spitalul 

Clinic de Boli Infectioase si Tropicale ,,Dr. Victor 

Babes’’ 

737.700 lei 

 

10. Procedura operationala 

interna 

Servicii de pazǎ la unitaţile sanitare cu paturi  

1.Spitalul Clinic Sfanta Maria - data de incepere 

ctr.01.05.2018; 

2.Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo Faciala 

,,Prof.Dr.Dan Teodorescu- data de incepere 

ctr.01.05.2018 

3.Spitalul Clinic de Nefrologie ,,Dr.Carol Davila- data 

de incepere ctr.01.05.2018 

4.Spitalul Clinic Coltea - data de incepere ctr.01.05.2018 

5.Spitalul de Psihiatrie Titan ,,Dr.Constantin Gorgos''- 

data de incepere ctr, 01.05.2018 

6.Spitalul Clinic  ,,Nicolae Malaxa''- data de incepere 

11.06.2018 = referat nr.4303/24.04.2018 

7.Spitalul De Pneumoftiziologie ,,Sfantul Stefan''= data 

de inceput 01.05.2018 

8.Spitalul de Boli Cronice ,,Sfantul Luca" 

9. Centrul Clinic de Boli Reumatismale ,,Dr.Ion Stoia'' 

10. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale 

,,Dr.Victor Babes''= data de inceput ctr.16.05.2018. 

11.Complexul Panduri nr.22 

6.445.408 lei  
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11. Procedura operationala 

interna 

Lucrari de reparatii alei, parcari si trotuare pentru 

unitatile sanitare cu paturi Spitalul Obregia+ Spitalul 

Gomoiu 

CTR.6849/17.04.2018 

1.600.400 lei 

12. Procedura operationala 

interna 
Servicii de toaletare, defrișare copaci și 

extragere rǎdǎcini  

CTR.12695/20.06.2018  

 

1.Spitalul Clinic ,,Dr.I.Cantacuzino’’ 

2.Centrul de Evaluare si Tratament al 
Toxicodependentilor pentru tineri ,,Sfantul Stelian,, din 
Str.Cristian Pascal nr.25-27, sector (1) 

3. Spitalul Clinic De Copii,,Dr.V.Gomoiu’’ 

4. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale 
,,Dr.Victor Babes’’ 

5. Spitalul Clinic Colentina 

6. Spitalul Clinic de Nefrologie Dr.Carol Davila 

310.000 lei 

13. Procedura operationala 

interna 

Servicii de descarcare, montare si distribuire  

CTR.6165/05.04.2018 

Val.fara TVA = 158.370,42  

VAL.05.04.2018-04.05.2018 

 

158.370 lei 

 

14. Procedura operationala 

interna 

Servici de expertizare energetica si intocmirea 

certificatului de performanta energetica ptr.unitatile 

sanitare cu paturi 

 

Ctr.17513/01.08.2018 

Val.221.753.88 lei fara TVA, 

Val.01.08.2018-31.12.2018 

221.754 lei 

15. Procedura operationala 

interna 
Servicii de mentenanţǎ pentru unitaţile 

sanitare cu paturi 

1.Spitalul Clinic de Nefrologie ,,Dr.Carol Davila'' 

2.Spitalul Clinic ,,Filantropia'' 

3.Spitalul Clinic ,,Nicolae Malaxa'' 

4.Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie 
,,Prof.Dr.Panait Sarbu'' 

5.Centrul Clinic de Boli Reumatismale ,,Dr.Ion Stoia'' 

4.000.000 lei 
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6.Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale 
,,Dr.Victor Babes'' 

7.Spitalul de Psihiatrie Titan ,,Dr.Constantin Gorgos'' 

8.Spitalul Clinic Coltea 

9.Sediul ASSMB 

CTR.10835/29.05.2018 

16 Procedura operationala 

interna 

Furnizare arbori tineri cu balot de pamant 

Ctr.7463/23.04.2018 

Val.fara TVA = 158.480,00 

Val.de la 23.04.2018-31.12.2018 

158.480 lei 

17 Procedura operationala 

interna 

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea 

proiectantului ptr.obiectivul de investitii:Bazin de 

recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de Boli 

Cronice Sf.Luca 

 

CTR.8617/03.05.2018 

Val.fara TVA = 120.000,00 

Val.03.05.2018-02.08.2018 

120.000 lei 

 

18 Procedura operationala 

interna 

Servicii de mentenanta pentru Spitalul Clinic de Copii 

Dr.Victor Gomoiu-imobil nou 

Ctr.9242/10.05.2018 

Val.fara TVA = 2.359.987,16 

VAL.10.05.2018-31.12.2018 

2.359.987 lei 

19 Procedura operationala 

interna 

Lucrari de proiectare si executie pentru Centrul Medical 

Sf.Stefan si Centrul de Referinta pentru diabet 

N.Malaxa. 

CTR.13.341/26.06.2018 

Val.fara TVA=43.500.772.90 

26.06.2018- 18 LUNI DE LA primirea ordinului de 

incepere 

HCGMB NR.122/28.03.2018 

 

43.500.773 lei 

20 Achizitie directa Expertiza tehnica Spitalul Clinic de Boli Cronice 

Sf.Luca 

CTR.14792/05.07.2018 

Val.fara TVA = 124.500,00 LEI 

Durata de la 05.08.2018-21.09.2018 

 

124.500 lei 
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21 Procedura operationala 

interna 

Servicii de elaboarare a documentatiei si obtinerii 

autorizatiilor de Securitate pentru cladirile aflate in 

administrarea A.S.S.M.B 

CTR.NR.15681/11.07.2018 

Val.fara TVA = 6.470.613,00 

Val.de la 11.07.2018-31.12.2018 

6.470.613 lei 

22 Procedura operationala 

interna 

Servicii de proiectare site ASSMB 

CTR.NR.16084/16.07.2018 

Val.fara TVA = 77.287,70 

Val.de la 16.07.2018-31.12.2018 

77.288 lei 

 

23 Procedura operationala 

interna 

Servicii de desfrisare,transplantare si plantare de arbori 

pentru Spitalul Clinic DE Ortopedie, Traumatologie si 

TBC Osteoarticular ,,Foisor’’ 

Ctr.nr.20246/05.09.2018 

Val.ctr fara TVA = 37.416,05 LEI fara TVA 

Val.ctr.07.09.2018-31.12.2018 

 

37.416 lei 

24 Procedura operationala 

interna 

Reactualizare studiu fezabilitate ,,Reamenajare si 

reabilitare etaj2 Pavilion Casa Doru-Spitalul Clinic de 

Boli Infectioase si Tropicale ,,Dr.V.Babes’’ 

CTR.21214/13.09.2018 

Val.fara TVA = 29.000,00 

Durata 13.09.2018-29.10.2018 

29.000 lei 

25 Procedura operationala 

interna 

Servicii de proiectare ptr.elaboararea documentatiei 

tehnice ptr.avizarea lucrarilor de interventii(DALI) 

pentru obiectivul de investitii ,,Extindere, modernizare si 

echipare cladire E-Spitalul Clinic Colentina 

CTR.26815/05.11.2018 

Durata 05.11.2018-31.12.2018 

Val. fara TVA = 125.000,00 

125.000 lei 

 

Achizitii realizate pentru dotarea si functionalitatea  cabinetelor de asistenta medicala si de medicina dentara 

1  

Licitatie Deschisa 

Unituri dentare si 

sterilizatoare cu abur  

 

 

Unituri dentare – 50 buc 

Sterilizatoare cu abur – 84 buc 

 

 

2.484.920 lei 

2 Licitatie Deschisa 

Medicamente pentru dotarea 

 

Medicamente pentru dotarea cabinetelor medicale 

 

477.713 lei 
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cabinetelor medicale 

 

 

3 Procedura simplificata 

(cerere de oferta) 

Furnizare de materiale 

stomatologice 

 

 

Lot nr.1 = Consumabile dentare;  

Lot nr.2 = Materiale de obturare dentara; 

 

 

278.112 lei 

4 Licitatie Deschisa 

 

Dulap medicamente, Masuta inox pentru instrumentar, 

Cantar cu taliometru 

 

 

610.708 lei 

Programe  

1 Procedura operationala 

interna 

Servicii de prelevare si crioconservare de ovocite si 

sperma, servicii necesare implementarii 

proiectului,,Newborn-Oncofertilitate. 

Acord-cadru nr.25276/23.10.2018 

739.489 lei 

2 Procedura operationala 

interna 

Servicii de confectionare si aplicare arparate ortodontice 

mobile (arcada superioara) si/sau aparate mobile (arcada 

inferioara), necesare implementarii proiectului 

,,Consultatii stomatologice si aplicare de aparate 

ortodontice pentru elevii din Municipiul Bucuresti’’ . 

Acord-cadru nr.21072/12.09.2018 

925.500 lei  

cu TVA 

 

ACTIVITATEA ECONOMICĂ 

 

ASSMB este instituție finanțată prin statut integral de la bugetul local, activitatea Directiei 

Economice din cadrul instituției este operativă, având în vedere faptul nu există venituri proprii care 

să fundamenteze creșterea eficienței instituției prin atragerea unor noi surse de venit.  

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al ASSMB este elaborat pe baza fundamentarilor 

economice si este utilizat ca instrument eficient de management. 

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al ASSMB este aprobat prin Hotărârile Consiliului General 

al Municipiului București 

• Elemente statistice în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018: 

-Buget initial ASSMB:  516.244.000,00 lei 

-Buget final ASSMB:   510.876.000,00 lei 

-Buget bunuri si servicii: 108.915.000,00 lei 

-Buget investitii:  114.532.000,00 lei 

În anul 2018 ASSMB a utilizat funcționalitățile sistemului național de raportare 

FOREXEBUG acest lucru implică: 
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- existența unui certificat digital calificat pentru a putea accesa acest program, cât și pentru a 

semna electronic documente, fapt pentru care s-au luat toate măsurile pentru a asigura buna 

funcționare a acestor semnături, precum și efectuarea de demersuri pentru reactualizarea rolurilor 

în sistem; 

- depunerea bugetului în sistem ceea ce presupune completarea și validarea unui PDF prestabilit de 

Ministerul de Finanțe; 

- depunerea anexelor în sistem a situațiilor pe baza datelor înregistrate în contabilitate, cu 

frecvență lunară (contul de execuție non-trezor, balanța de verificare, plățile restante + numărul 

de posturi), cu frecvență trimestrială (lunare + situația plăților efectuate și a sumelor declarate 

pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, situația plăților efectuate 

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58), situația plăților 

efectuate la titlul 65 Chletuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă, situația activelor 

și datoriilor financiare), cu frecvență anuală (lunare + trimestriale + balanța deschisă luna 12, 

acțiuni și participații deținute de entitățile publice, actiuni deținute direct/indirect la operatorii 

economici, situația modificărilor în structuta activelor nete, situația activelor fixe corporale, 

situația activelor fixe necorporale, situația stocurilor). 

- efectuarea unor angajamentelor în sistem, pe baza evidenței angajamentelor (legale) înregistrate 

în contabilitatea ASSMB, astfel, fiecărui angajament legal i-a fost atribuit un cod unic 

FOEXEBUG. 

Desfășurarea plăților în cadrul ASSMB s-a făcut pe baza OMFP nr.1792/2002 actualizat 

privind Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

instituțiilor publice, cu respectarea specimenelor de semătură desemnate de ordonatorul de credite 

pentru fiecare compartiment de specialitate.  

ASSMB asigură consilierea permanentă a celor 19 unități sanitare aflate în administrare din 

punct de vedere economic.  

ASSMB facturează lunar chiriile stabilite prin contracte încheiate între instituție și operatorii 

economici care au închiriat spații în incinta unitatilor sanitare aflate in administrarea ASSMB. 

Totodată, aceste chirii sunt monitorizate, și virate ulterior la bugetul Primăriei Municipiului 

București sub formă de venituri, în conformitate cu prevederile  Art. 9 din HCGMB nr. 566/2018. 

Inventarierea anuală a patrimoniului ASSMB la 30.10.2018 s-a efectuat în conformitate cu 

prevederile deciziei Directorului General nr. 1010/12.09.2018.  

Controlul Financiar Preventiv este realizat de către persoanele împuternicite prin decizia 

Directorului General pentru acordarea vizei de CFP asupra documentelor în care sunt consemnate 

operațiuni patrimoniale supuse vizei de certificare, înainte ca acestea sa devina acte juridice. 

 

 ACTIVITATEA JURIDICĂ  

 

I.  ACTIVITATEA DE REPREZENTARE  ÎN INSTANȚĂ  A DIRECȚIEI JURIDICE  

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 pe rolul instanţelor de judecată au fost 23 de cauze, din 

care 5 dosare au fost preluate din anul 2017, 1 dosar a fost preluat din anul 2016, 2 dosare au fost 

preluate din anul 2015, 1 dosar a fost preluat din 2011, iar 14 dosare au fost constituite în anul 2018. 
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Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată se desfăşoară pe două planuri. Există 

atât procese în care avem calitatea de pârâtă/intimată, cât şi procese în care ASSMB are calitatea de 

reclamantă/petentă/contestatoare. În 9 dosare ASSMB are calitate de inimată/pârâtă, în 1 dosar 

ASSMB are calitatea de contestatoare, în 1 dosar ASSMB are calitatea de petentă și în 3 dosare 

ASSMB are calitatea de calitatea de reclamantă.  

În calitate de pârâtă/intimată, A.S.S.M.B. prin Direcția Juridică  a formulat apărări scrise în 

toate procesele - întâmpinări, note scrise - prin care a solicitat să fie avută în vedere buna respectare 

a prevederilor legale, iar în calitate de reclamantă a formulat cereri de chemare în judecată, cereri 

precizatoare, răspunsuri la întâmpinări și alte acte de procedură specifice, pentru susținerea 

insteresului legitim al A.S.S.M.B. 

Din punct de vedere cantitativ, ponderea cea mai mare au reprezentat-o dosarele având ca 

obiect acțiunile în pretenții și litigiile de muncă. La aceste litigii se adaugă contestații la executare și 

suspendare provizorie a executării silite, anulări de acte administrative, acțiune în răspundere civilă 

delictuală, litigii referitoare la obligația de a face, cât și litigii privind achizițiile publice. S-a asigurat 

reprezentarea instituţiei în toate litigiile existente.  
 

 

1.Număr dosar 2. Părți 3.Obiect 4.Instanța Term

en 

Observații 

6105/2/2018 MEDIST-petent 

 

ASSMB-intimat 

 

Siemens 

healthcare - 

intimat 

litigiu 

privind 

achizițiile 

publice dec. 

CNSC 

2060/c7/189

1/19.07.2018 

Curtea de 

apel 

Secția a - 

VIII-a 

contencios 

administrativ 

și fiscal 

03.09.

2018 

-Solutia: Admite plângerea formulată 

de petenta împotriva Deciziei nr. 

2060/C7/1891, 1899/19.07.2018 

emisă de CNSC. Modifică în parte 

Decizia nr. 2060/C7/1891, 

1899/19.07.2018, astfel: respinge 

excepţiile inadmisibilităţii şi 

tardivităţii contestaţiei formulată de 

contestatoarea MEDIST SA. 

Respinge contestaţia formulată de 

contestatoarea MEDIST SA 

împotriva modului de elaborare a 

documentaţiei de atribuire pentru 

loturile 11 şi 12 ataşată anunţului de 

participare nr. 184775/12.05.2018 şi 

emisă de către Administraţie 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti, ca neîntemeiată. -Stadiu: 

soluționat efinitiv. 

15213/3/2018 ANGHEL ION 

-contestator 

 

ASSMB - pârât 

litigiu de 

muncă 

privind 

drepturi 

bănești 

(recalculare 

salariu 

Tribunalul 

București 

Secția a 

VIII-a 

conflicte de 

muncă și 

asigurări 

17.09.

2018 

 

 

-Solutia: Respinge cererea 

contesttaorului. Admite excepţia 

prescrierii dreptului material la 

acțiune pentru pretenţiile anterioare 

datei de 08.05.2015. Respinge 

acțiunea referitoare la pretenţiile 
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perioada 

2013 – 

2016) 

sociale anterioare datei de 08.05.2015, ca 

fiind prescrisă. Respinge acţiunea 

referitoare la pretenţiile ulterioare 

datei de 08.05.2015, ca neîntemeiată.  

-Împotriva soluției TMB, 

contestatorul Anghel Ion a formulat 

apel, care se află pe rolul Curții de 

Apel București, cu termen în data de 

19.03.2019.  

-Stadiu: în curs de soluționare 

16581/3/2018 COMPAGNIE 

D'Entreprises 

(CFE) -

reclamant 

ASSMB -  pârât 

AECOM 

INGINERIA – 

chemat în 

garanție 

TECNIC 

CONSULTING 

– chemat în 

garanție 

litigiu 

privind 

achizițiile 

publice 

- suma  

649.643,19 

lei 

- suma  

2.619.501,78 

lei 

- suma  

242.008,18 

lei 

Tribunalul 

bucurești 

Secț. a II-a 

contencios 

adm. Și 

fiscal 

26.02.

2018 

 

Stadiu: în curs de soluționare 

28153/3/2018 COMPAGNIE 

D'Entreprises 

(CFE)-Creditor 

ASSMB - 

Debitor 

Ordonanță 

de plată 

(suma 

1.010.960,93 

lei și 

penalități de 

întârziere și 

cheltuieli de 

judecată) 

Tribunalul 

București 

Secţia a-VI-

a civilă 

13.12.

2018 

 

Solutia: Admite cererea. Respinge 

excepţia prescripţiei dreptului 

material la acţiune al creditoarelor 

invocată de debitoare. Obligă pe 

debitoare ca în termen de 30 de zile 

de la comunicare să plătească 

creditoarelor suma de  1.010.960,93 

lei, reprezentând sold neachitat din 

factura nr. CFE 001/2018, suma de 

11019,47 lei reprezentând penalităţi 

de întârziere calculate până la data de 

13.08.2018, precum şi penalităţi de 

întârziere de 0,01% pe zi de 

întârziere în continuare până la 

achitarea integrală a debitului 

principal în cuantum de 1.010.960,93 

lei. Obligă pe debitoare să plătească 

creditoarelor suma de 14.564,82 lei 

cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu 

drept de cerere în anulare în termen 

de 10 zile de la data înmânării sau 

comunicării. 

Stadiu: Hotărâre în curs de redactare. 
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10139/299/2018 ASSMB – 

petent 

 

POLIȚIA 

LOCALĂ-

intimat 

Anulare 

proces-

verbal de 

contravenție 

sr. B nr. 

0035481 

Judecătoria 

Sector 1 

Secția I 

civilă 

07.11.

2018 

 

-Solutia pe scurt: Respinge plângerea 

contravențională formulată împotriva 

procesului-verbal de contravenție 

seria B nr. 0035481/13.03.2018 

întocmit de Poliția Locală Sector 1 

București, ca neîntemeiată. Cu drept 

de apel în 30 de zile de la 

comunicare.  

-Stadiu: Hotărâre necomunicată (în 

curs de motivare) 

6778/4/2018 GOTHAER -

reclamant 

MUN. 

BUCUREȘTI 

PRIN PRIMAR 

GENERAL-

pârât 

ASSMB – pârât 

Pretenții în 

sumă de 

6.378,05 lei 

Judecătoria 

sector 4 

Secția I 

civilă 

18.12.

2018 

 

-Solutia: Respinge ca neîntemeiată 

acţiunea formulată de reclamanta, în 

contradictoriu cu pârâtele PMB și 

ASSMB. Respinge cererea de 

chemare în garanție formulată de 

pârâtul PMB în contradictoriu cu 

pârâta ASSMB, ca rămasă fără 

obiect. Respinge cererea reclamantei 

de acordare a cheltuielilor de 

judecată, ca neîntemeiată. Cu apel în 

30 de zile de la comunicare.  

- Stadiu: Hotărâre motivată și 

comunicată, care va rămâne 

definitivă, în caz de neapelare. 

16588/3/2018 CFE – 

reclamant 

 

ASSMB – pârât 

AECOM -  

chemat în 

garanție 

litigiu 

privind 

achizițiile 

publice 

- obligare 

plată suma 

de 

1.621.916,20 

lei 

Tribunalul 

bucurești 

Secț. a II-a 

contencios 

adm. și 

fiscal 

11.09.

2018 

 

- Solutia: Admite excepţia conexităţii 

formulată de ASSMB. Conexează 

dosarul la dosarul nr. 16581/3/2018 

aflat pe rolul Tribunalul Bucureşti 

Secţia a II-a Contencios 

Administrativ şi Fiscal, complet C 13 

FAP. 

- Stadiu: în curs de soluționare 

884/299/2018 ASSMB – 

reclamant 

E-Distribuție 

Muntenia – 

pârât 

TOTAL 

STRADA – 

chemat în 

garanție 

Acțiune în 

constatare 

caracter 

abuziv 

Judecătoria 

sector 1 

Secția 1 

civilă 

05.10.

2018 

- Solutia: Suspenda judecarea cauzei 

pana la solutionarea apelului declarat 

de pârât, impotriva incheierii de 

respingere a cererii de chemare in 

garantie a societății Total Strada.  

- Apelul declarat de pârât împotriva 

încheierii de respingere a cerererii de 

chemare în garanție cu termen în data 

de 20.02.2019; 

-Stadiu: în curs de soluționare. 

4770/3/2018 ASSMB - Litigiu Curtea de 29.10.  
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Recurent-

reclamant 

TOTAL 

STRADA – 

intimat-pârât 

privind 

achizițiile 

publice 

-suma de 

10.292 lei 

Apel 

București 

Secția a VIII 

-a de 

contencios 

adm. și 

fiscal 

2018 
Solutia: Admite recursul declarat de 

ASSMB. Casează sentinţa recurată şi 

reţine cauza spre rejudecare în fond. 

Definitivă. Termen pentru 

rejudecare: 23.01.2019. 

Stadiu: în curs de soluționare                                                          

13609/3/2018 Enescu 

Constanța – 

reclamant  

 

ASSMB- pârât 

Contestație 

la decizia de 

concediere 

Tribunalul 

București 

Secția a 

VIII-a 

Conflicte de 

muncă și 

asigurări 

sociale 

20.07.

018 

 

Soluția: Respinge contestația 

formulată de Enescu Constanța, ca 

neîntemeiată. Respinge cererea de 

obligare a intimatei ASSMB la plata 

cheltuielilor de judecată. Cud rept de 

apel. 

- Apel declarat de Enescu Constanța, 

cu termen de jduecată la Curtea de 

Apel București în data de 06.03.2019 

-Stadiu: în curs de soluționare 

6201/4/2018 ASSMB – 

contestator 

 

Enel Energie 

Muntenia – 

intimat 

Contestație 

la executarea 

suspendării 

executării 

silite în 

dosar de 

executare nr. 

459/2018 

Judecătoria 

sector 4  

08.06.

2018 

 

Soluția: Admite în parte contestația 

la executare. Constată încetarea 

executării silite în dosarul de 

executare nr. 459/2018 al SCPEJ 

Ochian Doru cu privire la debitul în 

cuantum de 26.856,06 lei. Respinge 

ca neîntemeiată pt. rest de contestație 

la executare, în ceea ce privește 

diferența de debit în cuantum de 

2.635,94 lei. 

43299/3/2017 ASSMB - 

reclamant 

SELARO 

Consulting - 

pârât 

Litigiu 

privind 

achizițiile 

publice 

- suma 

49.600 Lei și 

penalități de 

întârziere 

(măsura nr.  

9-  Decizia 

Curții de 

Conturi nr. 

77/2016) 

Tribunalul 

Municipiului 

București 

Sec, a II-a 

contencios 

administrativ 

și fiscal 

14.05.

2018 

 

Solutia: Respinge excepţia lipsei de 

interes. Respinge acţiunea ca 

neîntemeiată. Obligă reclamanta la 

plata către pârâtă a sumei de 2.500 

lei cheltuieli de judecată. Cu recurs 

în 15 zile de la comunicare. 

Stadiu: Hotărâre necomunicată 

43041/3/2017 ASSMB -  

recurent 

reclamant 

CAMERA DE 

CONTURI 

Anulare 

parțială 

măsura nr. 2 

-  Decizia 

Camerei de 

Conturi nr. 

Curtea De 

Apel 

București 

Secția a 

VIII-a 

14.11.

2018 

Soluția: Admite recursul. Casează 

sentinţa pronunțată de TMB şi în 

rejudecare: Admite acţiunea. 

Anulează în parte încheierea nr. 

4/2496/Ds 80/2017 din 18.10.2017 şi 

decizia nr. 89/28.08.2017 în ceea ce 
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BUCUREȘTI -  

intimat pârât 

89/28.08.201

7 (suma 

de1.168.620 

Lei) 

contencios 

administrativ 

și fiscal 

priveşte recuperarea sumei de 

1.168.620 lei (măsura pct. 2). 

Definitivă. 

Stadiu: soluționat definitiv 

21394/3/2015 OLTEANU 

SORINA- 

Intimat 

Reclamant 

LUNGU 

MIHAELA- 

Apelant Pârât 

POPESCU 

CRISTIAN 

IOAN - Apelant 

Pârât 

MEHEDINTU 

CLAUDIA- 

Apelant Pârât 

ASSMB -

Apelant Pârât 

CAMINUL 

PENTRU 

PERSOANE 

VARSTNICE 

AL 

MUNICIPIULU

I BUCURESTI- 

Intimat Pârât 

Acțiune în 

răspundere 

delictuală 

(suma de 

200.000 Lei) 

Tribunalul 

Mun. 

București 

Secția a III-a 

civilă 

29.01.

2019 

 

Stadiu: în curs de soluționare în apel 

10697/301/2011 FUNDATIA 

CARITATEA-

Reclamant 

ASSMB - Pârât 

CAMINUL 

PENTRU 

PERSOANE 

VARSTNICE 

AL 

MUNICIPIULU

I BUCURESTI 

ACADEMICIA

N NICOLAE 

CAJAL- Pârât 

Pretenții din 

chirie (2010 

– 2011 – cv. 

100.000 

Euro 

Judecătoria 

sect. 3 

31.01.

2019 

 

Stadiu: în curs de soluționare 

41501/3/2013 WESTHOUSE 

GROUP-

Apelant 

Reclamant 

ASSMB -

Pretenții 

chirie 

250.000 

Euro 

Înalta Curte 

De Casație 

Și Justiție 

În 

curs 

de 

stabili

re 

 

Stadiu: în curs de soluționare -  Înalta 

Curte de Casație și Justiție 
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Intimat Pârât 

SPITALUL DE 

PNEUMOFTIZI

LOGIE "SF 

ŞTEFAN"- 

Intimat Pârât 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 

PRIN PRIMAR 

GENERAL- 

Apelant Pârât 

terme

n la 

ICCJ 

24997/302/2018 ASSMB -

Reclamant 

CABINET DE 

AVOCAT 

FLORENTINA 

JEJERAN-Pârât 

Acțiune în 

constatare și 

pretenții 

(suma de 

27.500 Lei) 

Judecătoria 

Sect. 5 

01.04.

2019 

 

Stadiu: în curs de soluționare 

36725/3/2017 CARMEN 

MARIA 

SĂLĂVĂSTRU 

-Reclamant 

SPITALUL 

CLINIC 

COLENTINA- 

Pârât 

ANDREESCU 

BOGDAN- 

Pârât 

MINISTERUL 

SĂNĂTĂŢII- 

Pârât 

PRIMĂRIA 

MUNICIPIULU

I BUCUREŞTI- 

Pârât 

ASSMB - Pârât 

Acțiune în 

anulare act 

administrativ 

declinat - 

adresa nr. 

10520/14.12.

2016 

Tribunalul 

București 

Secţia a II-a 

Contencios 

Administrati

v şi Fiscal 

05.02.

2019 

 

Stadiu: în curs de soluționare 

39439/3/2018 SINDICATUL 

LIBER DIN 

MEDICINĂ 

ŞCOLARĂ- 

Reclamant 

ASSMB-Pârât 

CIORBĂ 

ELIONORA -

Reclamant 

Obligația de  

a face 

(valorificare 

rezultate 

concurs; 

solicitare 

încheiere 

C.I.M. cu ½ 

normă) 

Tribunalul 

București 

Secţia a-

VIII-a 

Conflicte de 

Muncă şi 

Asigurări 

Sociale 

06.03.

2019 

 

Stadiu: în curs de soluționare 

6819/109/2018 POPESCU Anulare act Tribunalul 09.01.  
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MIHAI- 

Reclamant 

ASSMB - Pârât 

SPITALUL 

CLINIC 

COLENTINA- 

Pârât 

administrativ

- desfiinţare 

adresa 

nr.24322/15.

10.2018, 

anulare 

Decizie 

concurs 

nr.308/12.10

.2017 

(concurs 

ocupare 

post) 

Argeș 

Secția civilă  

2019 
Stadiu: în curs de soluționare 

 

II .  ACTIVITATEA DE REDACTARE, R EVIZUIRE ȘI AVIZARE  

 

- au fost avizate pentru legalitate 124 contracte de achiziție publică de prestări servicii, 

bunuri și lucrări, precum și contracte subsecvente la acordurile cadru; 

- au fost avizate  232 contracte individuale de muncă, la care se adaugă și actele adiționale la 

contractele de muncă; 

- au fost avizate pentru legalitate 7 contracte de închiriere având ca obiect spații comerciale 

pentru spitalele aflate în subordinea A.S.S.M.B.; 

- au fost avizate 3 contracte de sponsorizare; 

- au fost revizuite și avizate 11 acorduri-cadru pentru prestări servicii, bunuri și lucrări; 

      -    au fost avizate pentru legalitate 1518 decizii ale directorului general; 

- a fost avizat 1 Protocol de predare-primire spital;  

- au fost redactate și avizate 15 acte adiționale la contractele de achiziție publică pentru 

investițiile în derulare;  

- au fost avizate tematica și bibliografia pentru 2 concursuri organizate de A.S.S.M.B.; 

 In cadrul proiectelor: „O șansă pentru cuplurile infertile”, „Tehnologie revoluționară de 

eliminare a infecțiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul roboților”; „Newborn – 

Oncofertilitate”; „Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din 

Municipiul București”, „Testarea genetică la cancerul la sân în stadii incipiente” – s-au avizat 

pentru legalitate un număr total de 1178 decizii, 1178 referate,  1181 contracte și 1106 acte 

adiționale. 

 

II I.  ACTIVITATEA DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR CU CARACTER JUR IDIC 

- a fost asigurată corespondenţa cu cetăţenii, în număr de 159 răspunsuri la petițiile 

întemeiate pe O.G. nr. 27/2002, Legea nr. 544/2001, Legea nr. 554/2004; 
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IV. ACTIVITATEA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR DIN PARTEA/CĂTRE SPITALELOR/SPITALELE 

DIN ADMINISTRAREA A.S.S.M.B.  

- a fost asigurată corespondenţa cu spitalele din administrarea A.S.S.M.B., în număr de 79 de 

adrese externe, prin care s-au solicitat diverse informaţii şi puncte de vedere. 

 

V. ÎNTOCMIREA DE OPINII JURIDICE  

 La solicitarea celorlalte direcții, servicii și birouri din cadrul A.S.S.M.B. și/sau a directorilor 

și/sau în urma autosesizării anumitor prevederi legale, cu impact asupra activității A.S.S.M.B. 

Direcția Juridică a întocmit un număr de 31 de opinii cu caracter juridic. 

 

VI. CORESPONDENȚA CU ALTE INSTITUȚII  

  Am redactat și înaintat solicitări de puncte de vedere, propuneri de modificări 

legislative și alte adrese cu caracter juridic în număr de 60 de propuneri. 

 

VII. CORESPONDENȚA CU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

 A fost înaintat un număr de 48 adrese având ca obiect modul de soluționare a diverselor 

petiții, solicitarea unor puncte de vedere precum și de suport legal pentru modificarea cadrului 

normativ aplicabil activității desfășurate de A.S.S.M.B. 

 

REABILITARE SI MODERNIZARE BIROURI-SEDIU ASSMB  

 

Prin intermediul HCGMB nr. 392/ 26.07.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici 

aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și Modernizare Birouri – Sediu ASSMB”, pentru 

imobilul din B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 1, Sector 4, aflat în administrarea Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București, ulterior fiind finalizat proiectul tehnic și fiind obținute 

toate avizele și acordurile necesare. În ultimul trimestru al anului 2018 a început execuția lucrărilor.  

 

 

ETICĂ ȘI INTEGRITATE  

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea 

Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor 

asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 

strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de 
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prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a 

informațiilor de interes public, conducerea instituției și-a asumat adeziunea la valorile 

fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare în contextul Strategiei 

Naționale Anticorupție 2016-2020 în cadrul ASSMB precum și implementarea acestora: 

✓ A desemnat Grupul de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, în 

contextul SNA 2016-2020, format din Cordonatorul pentru implementarea Planului de 

integritate, Consilier de integritate și 2 membri responsabili pentru implementarea 

Planului de integritate; 

✓ A facilitat consultarea consultarea angajaților în etapa de elaborare a Planului de 

integritate 

✓ A aprobat Planul de integritate  

✓ Asigură permanent prin mecanisme interne, inclusiv cele ale controlului intern 

managerial identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice 

instituției  

✓ La nivelul instituției, există un portal funcțional unde sunt postate informații care ne 

asigură că, în cadrul ASSMB, se are în vedere dezvoltarea unei culturi a transparenței, 

pentru o conducere deschisă, care se preocupă de modernizarea și dotarea instituțională 

la cele mai înalte standarde. Procedura de postare  informațiilor nu este greoaie și este 

susținută de colaborarea cu un specialist IT; 

✓ În cadrul ASSMB nu există acces limitat la internet; nu există situații de nealocare de 

resurse financiare și umane, necesare funcționării site-ului instituției;  

✓ Informațiile postate se pot verifica pe site-ul instituției: www.assmb.ro  

✓ Există transparență în stabilirea listei de obiective și a investițiilor din instituție; fiecare 

proiect fiind publicat împreună cu detalierea indicatorilor tehnico-economici, a 

documentelor de aprobare, a sumelor alocate pentru realizare, regulament etc. 

✓ Direcția economică are personal specializat pentru realizarea Controlului Financiar 

Preventiv și se supune controlului efectuat de organele de control externe (Corpul de 

Control al Primarului, Curtea de Conturi etc.) 

ASSMB, pentru aspectele administrative, în vederea evitării cazurilor de conflicte de 

interese și incompatibilități respectă prevederile legale în vigoare. Angajații ASSMB depun, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, Declarațiile de avere și Declarațiile interese. 

ASSMB promovează valorile de etică și integritate prin Codul de conduită etică profesională 

al salariaților, aprobat, înregistrat sub nr. 8372/02.05.2018 și publicat pe site-ul www.assmb.ro.  

ASSMB are desemnat  Consilier de etică și informează periodic salariații privind valorile de 

Etică și Integritate promovate de instituție. De asemenea angajații ASSMB au fost chestionați cu 

privire la evaluarea gradului de cunoaștere în anul 2018  a măsurilor preventive anticorupție. 

 

 

 

http://www.assmb.ro/
http://www.assmb.ro/
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SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

A fost elaborat planul de dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul 

ASSMB pe anul 2018. 

 Planul de dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul ASSMB pe anul 

2018 a fost aprobat de către Directorul General al ASSMB și  înregistrat sub nr. 7345/20.04.2018. 

Comisia de monitorizare, constituită în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018, în 

vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern managerial funcționează în baza Regulamentului Comisiei de 

monitorizare, parte integranta a Decizie de numire a Comisiei de Monitorizare. Componența 

Comisiei se actualizează periodic în funcție de gradul de ocupare al funcțiilor de conducere din 

cadrul instituței. 

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare este asigurat de personalul Serviciului 

Control Intern Managerial și Integritate. 

În anul 2018 Comisia de monitorizare are raportată următoarea situație: 

 

Toate structurile organizatorice din cadrul ASSMB au elaborat si au transmis Registrul 

riscurilor. Pe baza acestora a fost elaborat Registrul Riscurilor pentru anul 2018 la nivelul instituției. 

Directiile din cadrul ASSMB au elaborat si au transmis Registrul funcțiilor sensibile la nivel 

de structura. Pe baza acestora a fost elaborat Registrul funcțiilor sensibile pentru anul 2018 la 

nivelul instituției. 
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Toate structurile din cadrul ASSMB au primit suport in sensul consilierii si informării cu 

privire la elaborarea procedurilor, registrul riscurilor, registrul funcțiilor sensibile. 

ASSMB a solicitat unităților sanitare din administrare stadiul implementarii codului de 

control intern managerial în vederea analizării și sprijinirii dezvoltării sistemului de control intern 

managerial în unitățile sanitare aflate în administrare  

ASSMB a sprijinit unitățile aflate în administrarea ASSMB prin punerea la dispoziție a unor 

modele cadru de proceduri operaționale/sistem. 

La nivelul ASSMB structura de audit intern este înființată la nivel de serviciu, prin HCGMB 

nr. 566/23.08.2018 a fost aprobată structura actuală în care compartimentul Audit Intern (2 

persoane) a devenit Serviciul Audit Intern (7+1 persoane). În data de 28.11.2018 prin numarul 

intern de înregistrare 29183 a fost aprobat Referatul de justificare pentru elaborarea planului anual 

de audit intern aferent anului 2019. În cadrul aceluiași referat s-a menționat agenda de lucru cu 

privire la programul de auditare multianual. 




