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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; 

✓ 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. 

act:19733%20-1
act:92605%20-1


 

  

 

 

5 

 

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 607 cabinete 

medicale din care:  

✓ 450 cabinete medicină generală  

✓ 157 cabinete medicină dentară 
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SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU 

EXTINDEREA – MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA 

SPITALULUI CLINIC DE COPII ”DR . VICTOR 

GOMOIU” - PROIECT FINALIZAT ȘI INAUGURAT 

ÎN ANUL 2018. 

 

Primul spital pentru copii construit în capitală în ultimii 30 

de ani este dotat cu aparatură și echipamente medicale de 

ultimă generație. 

S-a continuat implementarea proiectului privind finalizarea 

echipării Spitalului Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”, după 

cum urmează: 

• Dotarea cu aparatură medicală, aparatură de înaltă performanță și echipamente medicale; 

• Furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a bucătăriei; 

• Furnizare și montaj de mobilier medical și nemedical. 

 

INVESTIȚII - ECHIPAMENTE, APARATURĂ MEDICALĂ – 23.388.033,90 LEI 

 

Dotarea cu aparatură medicală, aparatură de înaltă performanță și echipamente medicale: 

23.388.033,90 lei cu TVA 

Denumire echipament 
Cantitate 

(buc.) 

Valoare (lei cu 

TVA) 

Valoare totală 

(lei cu TVA) 

Aparat RMN 1 4.483.920,00 4.483.920,00 

Aparat anestezie compatibil RMN 1 214.200,00 214.200,00 

Aparat anestezie generala 1 429.828,00 429.828,00 

Aparat CT 1 4.912.320,00 4.912.320,00 

Aparat pentru monitorizare potentiale 

senzitivomotorii pentru chirurgia 

coloanei 

1 386.750,00 386.750,00 

Dermatom 1 80.325,00 80.325,00 

Masa de operatii chirurgie spinala si 

imagistica 
1 794.682,00 794.682,00 

Microscop intraoperator ORL 1 1.106.462,00 1.106.462,00 

Monitoare functii vitale inalta 

performanta 
2 217.175,00 434.350,00 

Monitor compatibil RMN 1 303.450,00 303.450,00 
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Motoare pentru taiere gips 1 64.022,00 64.022,00 

Motoare tip pistol pentru ortopedie 1 1.137.045,00 1.137.045,00 

Set Tourniquet complet 1 59.976,00 59.976,00 

Set videoendoscoape portabile ORL 1 205.632,00 205.632,00 

Sistem de arhivare si administrarea a 

rezultatelor examenelor imagistice 

(PACS) 

1 520.934,40 520.934,40 

Sistem de chirurgie endoscopica rino-

sinusala pediatrie 
1 1.018.164,00 1.018.164,00 

Sistem de microchirurgie laringiana in 

suspensie 
1 216.223,00 216.223,00 

Sistem de monitorizare transcutanata a 

dioxidului de carbon si oxigenului 
1 184.450,00 184.450,00 

Sistem de posturografie statica si 

dinamica computerizata 
1 202.062,00 202.062,00 

Statie andocare cu injectomate in regim 

TIVA si infuzomate 
1 61.761,00 61.761,00 

Trusa chirurgie ortopedica generala 1 1.157.870,00 1.157.870,00 

Trusa de videolaringoscopie / endoscopie 

de intubatie 
2 488.138,00 976.276,00 

Trusa extragere suruburi rupte 1 107.992,50 107.992,50 

Truse instrumentar osteosinteza 1 1.278.655,00 1.278.655,00 

Truse mici ORL pediatrie 1 37.723,00 37.723,00 

Unit electrochirurgical ortopedie 1 88.774,00 88.774,00 

Unit multifunctional ORL 3 828.954,00 2.486.862,00 

Videonistagmograf 1 437.325,00 437.325,00 

Total general 23.388.033,90 

 

PLATFORMĂ DE OXIGEN ȘI PROTOXID DE AZOT  

Prin intermediul procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7266 / 06.03.2019 

s-a efectuat predarea de către Constructor a Platformei de Oxigen și Protoxid de Azot către 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 
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SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE ȘI TBC 

OSTEOARTICULAR ”FOIȘOR”  

 

      RECONSTRUCȚIA, REAMENAJAREA, 

MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA 

SPITALULUI CLINIC DE ORTOPEDIE, 

TRAUMATOLOGIE ȘI TBC 

OSTEOARTICULAR ”FOIȘOR”  

 

Prin intermediul Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului București Nr. 325 / 

26.06.2019 au fost actualizați indicatorii tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții: Reconstrucția, reamenajarea, modernizarea și 

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

Valoarea totală a investiției, conform devizului general aprobat: 328.996.159,49 lei cu TVA. 

Se continuă investițiile la Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular 

”Foișor”. Se află în execuție ultima parte a proiectului «Reconstrucția, reamenajarea, modernizarea 

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

Obiectivele rămase de executat, la care se lucrează în prezent sunt: 

• Consolidarea, restaurarea și refuncționalizarea Corpului A, existent pe amplasament, având 

regimul de înălțime S+P+1E+M; 

• Construirea Corpului A1, cu regim de înălțime S1+S2+S3, pe terenul liber cuprins între 

Corpul A și Str. Traian; 

• Amenajări exterioare în incintă, constând în alei carosabile și pietonale, spații de parcare 

pentru ambulanțe, locuri de parcare pentru autoturisme si spații verzi; 

• Împrejmuire și porți; 

• Construire cabină poartă. 

Lucrări executate pentru reconstrucția și reamenajarea Corpului A: 

• s-au executat decopertări complete și desfaceri de zidării; 

• s-au executat consolidările aferente Corpului A în totalitate; 

• s-a executat în totalitate subsolul la nivel de tencuieli. 

Lucrări executate la parcarea subterană A1: 

• s-au executat în totalitate piloții de rezistență, pe tot perimetrul amplasamentului; 

• s-au executat lucrările de săpătură; 

• s-a turnat radierul; 

• s-au turnat elemente verticale și orizontale la etajele -3, -2, -1. 
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SPITALUL CLINIC DR. IOAN CANTACUZINO 

REABILITARE BLOC OPERATOR CHIRURGIE, 

PENTRU SPITALUL CLINIC ”DR. I . 

CANTACUZINO”  

 

Prin intermediul Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului București Nr. 181 / 23.04.2019 au fost actualizați 

indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

”Reabilitare Bloc Operator Chirurgie”, pentru Spitalul Clinic 

”Dr. I. Cantacuzino”. 

Valoarea totală a investiției, conform devizului general 

aprobat: 27.494.286,07 lei cu TVA. 

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției: 

 

Obiectivul 1 - Reabilitarea Blocului Operator și a saloanelor ATI și Postoperator amplasate la 

etajul 2 al Pavilionului IX și al Pavilionului V, prin: 

• realizarea de finisaje la nivelul tavanelor, pereților și pardoselilor, conform funcțiunii sălilor și 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 funcție de 

cerințele prevăzute de dotarile și de echipamentele din sălile de operație; 

• înlocuirea dotărilor vechi și reorganizarea echipărilor prin prisma unor echipamente eficiente și 

moderne; 

• realizarea laturii de telemedicină; 

Obiectivul 2 - Reabilitarea Secției Centrale de Sterilizare amplasată la etajul 3 al Pavilionului V, 

prin: 

• refacerea circuitelor medicale, cu respectarea cerințelor din legislația în vigoare; 

• intervenții la nivelul finisajelor, în sensul folosirii de finisaje specifice actului medical la nivelul 

tavanelor, pereților și pardoselilor; 

• verificarea / repararea / înlocuirea instalațiilor (electrice, sanitare, vențilatie, curenți slabi, 

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

• înlocuirea dotărilor vechi și configurarea echipărilor cu echipamente eficiente și moderne. 

Lucrări executate la Reabilitarea Blocului Operator: 

• s-au executat pereții de rigips pentru delimitări; 

• s-au decopertat pereții până la cărămidă; 

• s-a executat tencuiala armată; 

• s-au montat pereții de rigips; 
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• s-a executat structura metalică pentru rigidizarea plăcii în locația sterilizatorului. 

Lucrări executate la Reabilitarea Secției Centrale de Sterilizare: 

• s-au decopertat pereții; 

• s-a refăcut tencuiala; 

• s-a recompartimentat incinta; 

• s-au executat lucrări de zugrăveli; 

• s-au instalat curenții slabi, instalația electrică și sanitară; 

• s-a montat tavanul casetat. 

 

REPARAȚII CURENTE ÎN VALOARE DE  988.771 LEI 

În cursul anului 2019 au fost executate următoarele reparații: 

- reparații interioare (pereți) la Secția 5 Chirurgie. 

- reparații exterioare (acoperișuri) și au fost executate la magazie, poartă, punct de pază. 

- reparații interioare (tâmplărie, pereți, tavane, uși) și au fost executate la secțiile neonatologie și 

OG1. 

- reparații interioare (pardoseli, pereți, tavane, uși) la subsolul secției OG1. 
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SPITALUL CLINIC ”NICOLAE MALAXA”  

 

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” 

 

Prin intermediul Hotărârii Consiliului General 

al Municipiului București Nr. 182 / 23.04.2019 au fost 

actualizați indicatorii tehnico-economici aferenți 

obiectivului 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, conform devizului general aprobat: 1.544.369,94 lei cu TVA. 

Lucrările de ”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” sunt impuse de 

cerințele avizelor ISU obținute între anii 2011-2015. 

Lucrările de execuție propuse sunt următoarele: 

• Execuția unui lift secundar cu structură metalică proprie, alipit colțului dintre Corpul C și Corpul 

D, respectiv Anexele 4-5-6/D. Liftul va fi destinat atât publicului, cât și personalului și bolnavilor. 

El va funcționa fără însoțitor; 

• Execuția și amplasarea unei scări metalice exterioare, pentru evacuarea persoanelor cu targă, 

poziționată pe latura estică a Corpului B; 

• Execuția gospodăriei de apă pentru hidranții interiori și exteriori, constând în bazin rezervă de 

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

interiori și exteriori; 

• Execuția unei platforme betonate acoperite, pentru depozitarea temporară a deșeurilor menajere 

în europubele închise cu capac. 

Stadiul lucrărilor: 

• S-a realizat amenajarea de șantier; 

• S-au executat lucrări de săpătură, fundații și amenajări pentru liftul secundar si scara de evacuare 

cu targă. 
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CENTRU MEDICAL SF. ȘTEFAN ȘI CENTRU DE REFERINȚĂ PENTRU DIABET 

N. MALAXA – COMPLEX MEDICAL AMBULATORIU 

 

Prin intermediul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București Nr. 183 / 

23.04.2019 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

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

Valoarea totală a investiției, conform devizului general aprobat: 61.950.930,32 lei cu TVA. 

Se va reloca și extinde Ambulatoriul Spitalului Clinic ”Nicolae Malaxa”, împreună cu 

relocarea și dezvoltarea secției de diabet, precum și implementarea unor secții noi 

(gastroenterologie, endocrinologie, etc), în cadrul noului Centru de referință pentru diabet N. 

Malaxa. 
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REPARAȚII  CURENTE ÎN VALOARE DE : 1.947.824,14 LEI 

  

Lucrările de reparații curente aferente Spitalului Clinic ”Nicolae Malaxa, au fost 

recepționate cu procesul verbal de recepție din 31.12.2019, având valoarea finală de 1.947.824,14 

lei. Lucrările au fost de tipul: reparații exterioare (alei interioare, fațade, tâmplărie PVC), reparații 

interioare (pardoseli, tâmplărie, uși, pereți, tavane), reparații instalații termice, sanitare și electrice și 

au fost executate la Corpul D și Secția ATI etaj 1. 

 

Înainte  

 

După 
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 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE  

DR. VICTOR BABEȘ  

CONSTRUIREA AMBULATORIU SPITAL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE 

VICTOR BABEȘ  

 

Prin intermediul Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului București Nr. 324 / 26.06.2019 au fost 

actualizați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului 

de investiții: ”Construirea Ambulatoriu Spital de Boli 

Infecțioase și Tropicale Victor Babeș”. 

Valoarea totală a investiției, conform devizului 

general aprobat: 14.490.387,90 lei cu TVA. 

Proiectul presupune construcția unei clădiri 

spitalicești cu 16 cabinete de consultații, 3 saloane de 

spitalizare de zi (din care unul pentru copii), 2 săli de 

așteptare și funcțiunile anexe, precum și realizarea spațiilor cu funcțiune tehnică. Clădirea va avea 

regimul de înălțime Sth+P+1E și o suprafață desfășurată de 1283,15 mp și va funcționa ca 

Ambulatoriu aferent Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș”. 

Lucrările executate: 

• Au fost efectuate lucrările de relocare a utilităților publice; 

• Au fost demolate Corpurile C6 și C7;  

• Au fost executate lucrările de săpătură; 

• Au fost executate lucrările de turnare și egalizare; 

• A fost finalizată structura de rezistență (s-a turnat radierul; 

au fost executate elementele verticale la subsol; a fost turnată 

placa peste subsol; au fost executate elementele verticale la parter; 

a fost turnată placa peste parter; au fost executate elementele 

verticale la etajul 1; a fost turnată placa peste etajul 1). 

 

REPARAȚII CURENTE ÎN VALOARE DE: 376.389.26 LEI 

 

În cursul anului 2019 au fost executate următoarele reparații: 

- reparații exterioare (acoperișuri) la pavilionul B1. 

- reparații la instalații sanitare. 
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CENTRUL CLINIC DE BOLI 

REUMATISMALE DR. I. STOIA 

 

MODERNIZARE – SUPRAETAJARE ȘI REAMENAJARE CORP C2 

 

Investiția a fost începută în anul 2015, fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București Nr. 147 / 30.07.2015. 

Prin intermediul procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14421 / 23.05.2019 

s-a efectuat predarea de către Constructor a obiectivului de investiții “Modernizare–supraetajare și 

reamenajare Corp C2 – Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia” către Administrația 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

Valoarea totală a investiției: 5.993.928 lei cu TVA. 

În urma finalizării lucrărilor, regimul de înălțime al corpului C2 a devenit Sp+P+4E, din regim de 

înălțime inițial de Sp+P+2E. Astfel, au fost obținute încă două nivele, spațiile fiind amenajate în 

concordanță cu tema dată de beneficiar, în vederea asigurării unor bune condiții, atât pentru pacienți 

și pentru personalul medical, cât și pentru studenți. 

Noile funcțiuni ale spațiilor au devenit: 

• Subsol: garderobă pentru pacienți, garderobă pentru personalul medical, cameră curățenie; 

• Parter: cabinete, sală de așteptare, birou și cabinet pentru internări, vestiare și grupuri sanitare 

(inclusiv pentru persoane cu dizabilități); 

• Etaj 1: saloane prevăzute cu grupuri sanitare proprii (cu 2 paturi, cu 4 paturi), birou medici, 

cameră predare-primire, cameră curățenie, birou farmacist, grupuri sanitare; 

• Etaj 2: saloane prevăzute cu grupuri sanitare proprii (cu 2 paturi, cu 3 paturi, cu 4 paturi), oficiu, 

cameră pentru lenjerie curată, post asistente, ecograf, capilaroscop, sală de așteptare pacienți, sală 

de studii; 

• Etaj 3: spații administrative: birou director general, secretariat, contabilitate-financiar, sală 

server, statistică, IT, runos, tehnic-administrativ, dietetician, oficiu, grupuri sanitare; 

• Etaj 4: sală cursuri, sală raport de gardă, garderobă, grupuri sanitare, sală demonstrații. 

Pentru accesul facil, atât al pacienților, cât și al celorlalți utilizatori ai spațiilor, clădirea a 

fost prevăzută cu lift, cu dimensiunile necesare inclusiv pentru transportul pacienților cu targă. 

 De asemenea, au fost refăcute toate instalațiile, atât interioare, cât și exterioare: instalații 

sanitare, instalații termice, instalații electrice (curenți tari și curenți slabi), instalații de ventilații. 

Toate finisajele au fost executate cu materiale specifice spațiilor medicale, astfel încât să satisfacă 

cerințele normelor în vigoare. Toată tâmplăria a fost înlocuită, fiind montată una nouă, specifică 

spitalelor. 
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Concluzii finale: 

 În urma executării lucrărilor de consolidare, supraetajare, reamenajare și modernizare la 

Corpul C2 din cadrul Centrului Clinic de Boli Reumatismale “Dr. Ion Stoia” au fost satisfăcute 

cerințele pentru medici, pacienți și personal, fiind implementate următoarele: 

• nivelul de siguranță al clădirii a crescut, prin implementarea măsurilor de consolidare, lucrările 

fiind executate în concordanță cu documentația tehnică și expertiza tehnică; 

• au fost amenajate spații noi, pe nivelul a două etaje, astfel încât să satisfacă cerințele 

beneficiarului, atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere administrativ; 

• spațiile medicale au fost redate actului medical cu îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește 

confortul pacienților și a medicilor; 

• prin realizarea investiției în Corpul C2 funcționează un număr de 25 de paturi de spitalizare 

continuă și un număr de 12 paturi de spitalizare de zi; 

• în urma finalizării lucrărilor, se asigură respectarea fluxurilor medicale (curat / murdar), în 

concordanță cu prevederile normelor Direcției pentru Sănătate Publică; 

• s-au asigurat spații pentru pacienți (saloane) care respectă prevederile normelor Direcției pentru 

Sănătate Publică cu privire la dimensiuni și volumul de aer pentru pacienți; 

• în urma execuției lucrărilor a crescut siguranța în caz de incendiu, fiind implementate măsurile 

prevăzute în scenariul de securitate și avizul specific; 

• au fost asigurate un număr de 75 de locuri pentru studenți în sala de curs de la nivelul               

etajului 4, spațiul fiind amenajat astfel încât să satisfacă toate nevoile acestora; 

• au fost implementate măsurile prevăzute în avizul Ministerului Culturii, având în vedere că 

imobilul se află în zonă protejată. 

 

 

SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ”SF. ȘTEFAN”  

CENTRU MEDICAL SF. ȘTEFAN ȘI CENTRU DE REFERINȚĂ 

PENTRU DIABET N. MALAXA – COMPLEX MEDICAL 

AMBULATORIU 

 

Prin intermediul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București Nr. 183 / 

23.04.2019 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

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

Valoarea totală a investiției, conform devizului general aprobat: 61.950.930,32 lei cu TVA. 

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

să fie relocat și extins Dispensarul TBC Sector 2 și 3, împreună cu laboratoarele necesare, în cadrul 

noului Centru medical Sf. Ștefan. 
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SPITALUL CLINIC SFÂNTA MARIA 

LIFT EXTERIOR ANTIINCENDIU ȘI TRANSPORT PACIENT TRANSPLANTAT CU 

VENTILATOR, INCLUSIV CONSTRUCȚIE PUȚ LIFT, AMENJARE SPAȚIU, MONTAJ, 

INSTALAȚII ELECTRICE ÎN INCINTĂ PENTRU RACORDAREA LIFTULUI ȘI 

REFACEREA ÎMPREJMUIRII SPRE B-DUL ION MIHALACHE”, PENTRU SPITALUL 

CLINIC ”SF. MARIA  

 

Prin intermediul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București Nr. 273 / 

30.05.2019 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ”Lift 

exterior antiincendiu și transport pacient transplantat cu ventilator, inclusiv construcție puț lift, 

amenjare spațiu, montaj, instalații electrice în incintă pentru racordarea liftului și refacerea 

împrejmuirii spre B-dul Ion Mihalache”, pentru Spitalul Clinic ”Sf. Maria”. 

Valoarea totală a investiției, conform devizului general aprobat: 3.570.783 lei cu TVA. 

 

 REPARAȚII CURENTE ÎN VALOARE DE 850.165,31 LEI  

 

Lucrările de reparații curente aferente Spitalului Clinic ”Sf. Maria” au fost recepționate cu 

procesul verbal de recepție nr. 37023/24.12.2019, având valoarea finală de 326.202,95 lei. Lucrările 

au fost de tipul: reparații exterioare (acoperișuri) și au fost executate la corpurile A și B. 

 

Lucrările de reparații curente aferente Spitalului Clinic ”Sf. Maria”  au fost recepționate cu 

procesul verbal de recepție nr. 37026/24.12.2019, având valoarea finală de 523.962,36 lei. Lucrările 

au fost de tipul: reparații exterioare (aplicare barieră contra vaporilor, tâmplărie), reparații interioare 

(pardoseli, pereți, tavane, hidroizolații, uși), reparații instalații termice, sanitare și electrice și au fost 

executate la etajul 3, secția ATI. 
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SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 

 

REPARAȚII CURENTE- 1.646.838,39 LEI 

 

Lucrările de reparații curente aferente Spitalului Clinic Filantropia recepționate cu procesul 

verbal de recepție nr. 30512/30.10.2019, valoarea finală de 235.266,27 lei,  au fost de tipul: reparații 

exterioare (aplicare barieră contra vaporilor), reparații interioare (pardoseli, pereți, tavane, tâmplărie 

PVC, uși MDF), reparații instalații termice,sanitare și electrice și au fost executate la Corpul C1. 

Lucrările de reparații curente recepționate cu în data 31.12.2019, au avut valoarea finală de 

1.348.938,21, au fost de tipul: reparații exterioare (acoperișuri) și au fost executate la corpurile A și 

B. 

Lucrările de reparații curente recepționate cu procesul verbal de recepție nr. 

37144/30.12.2019, având valoarea finală de 62.633,91 lei, au fost de tipul: reparații interioare 

(pardoseli, pereți, tavane), instalații termice și electrice. 

 

 

SPITALUL CLINIC COLȚEA  

CONSOLIDARE, RESTAURARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CU UN CORP 

NOU S+P+2+3E 

 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a procedat la reexpertizarea în 

totalitate a proiectului, prin includerea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic 

”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 recepționat în anul 2011, aspect nerealizat la vremea respectivă, prin urmare 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a făcut demersurile necesare pentru a 

putea finaliza recepția lucrărilor.  

Prin intermediul procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 (9515) / 

10.05.2019 s-a efectuat predarea de către Constructor a obiectivului de investiții către Spitalul 

Clinic ”Colțea”. 
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SPITALUL CLINIC DE 

PSIHIATRIE PROF. AL. OBREGIA 

 

 

 

REPARAȚII CURENTE ÎN VALOARE DE:  4.540.008,65 LEI 

  

În cursul anului 2019 au fost executate următoarele reparații: 

- reparații exterioare (restaurări fațade, aplicare barieră contra vaporilor, reparații acoperiș, alei 

interioare), reparații interioare (pardoseli, pereți, tavane, uși, tâmplărie), reparații instalații termice, 

sanitare și electrice și au fost executate la secțiile 2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17, secția 

toxicomani, arhivă și centrala termică; 

- reparații exterioare (acoperișuri) și au fost executate la secțiile 4,8,10,15,16,17, secția toxicomani; 

- reparații la instalații electrice și au fost executate la tabloul electric al bloculului alimentar + 

legături aferente. 

- reparații la instalații termice exterioare și refacere alei și au fost executate la camera de gardă 

neuropediatrie. 

 

SPITALUL CLINIC COLENTINA 

 

 

INVESTIȚII - ECHIPAMENTE, APARATURĂ MEDICALĂ 4.596.811,34 LEI 

Denumire echipament 
Cantitate 

(buc.) 

Valoare (lei cu 

TVA) 

Valoare totală 

(lei cu TVA) 

Ansamblu de car de endoscopie cu 

videoprocesor HDTV si capacitate de 

cromoendoscopie virtuala, impreuna cu 

cabluri si conectori 

1 291.228,70 291.228,70 

Aparat litrotitie endoscopica 1 234.430,00 234.430,00 

Aspirator chirurgical 2 4.403,00 8.806,00 

Carucior modular cu tavi din policarbonat 4 9.401,00 37.604,00 

Cateter "solid state" pentru manometrie 

anorectala de inalta rezolutie cu software 

de analiza si kit de calibrare presiune 

1 169.932,00 169.932,00 

Defibrilator profesional cu functii avansate 1 17.731,00 17.731,00 

Defibrilator, cu mod manual/automat, 1 18.683,00 18.683,00 
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autonomic mare, memorie de evenimente 

si ECG integrat 

Duodenoscop compatibil cu ansamblu de 

car de endoscopie 
2 136.326,80 272.653,60 

Ecograf performant cu sonda de parti moi 

si sonda de abdomen, software pentru 

examinare cu substanta de contrast si 

elastografie hepatica 

1 399.959,00 399.959,00 

Electrocardiograf cu Achiziție simultana in 

12 derivatii, memorie pentru cel putin 200 

pacienti, cu electrozi precordiali si de 

membre 

2 4.758,81 9.517,62 

Electrocauter performant cu pense ligasure 1 119.000,00 119.000,00 

Infuzomat 6 3.034,50 18.207,00 

Injectomat 6 2.499,00 14.994,00 

Injectomat-pompa automata cu debit 

flexibil si program pentru doze 
5 2.499,00 12.495,00 

Linie completa de rezectie bipolara 1 399.840,00 399.840,00 

Masina de spalat instrumentar 1 216.580,00 216.580,00 

Monitor functii vitale 10 2.844,10 28.441,00 

Paturi reglabile pentru proceduri 

endoscopice, cu reglaj al inaltimii si 

inclinatiei 

2 9.282,00 18.564,00 

Paturi Terapie Intensiva 10 4.341,12 43.411,20 

Pompa de apa peristaltica compatibila cu 

endoscoapele din sectia Gastroenterologie 

a Spitalului Clinic Colentina, cu cabluri 

adaptative si conectori, necesare 

functionarii cu sistemele de endoscopie 

existente in sectia Gastroenterologie a 

Spitalului Clinic Colentina 

5 15.327,20 76.636,00 

Regularizator de presiune CO, 2 1 23.990,40 23.990,40 

Sistem de colangioscopie alcatuit din 

consola dedicata, colangioscoape 

compatibiel cu duodenoscoapele existente 

din sectia Gastroenterologie a Spitalului 

Clinic Colentina ( sistem de operator 

unic), fibre laser compatibile 

1 719.950,00 719.950,00 

Sistem de monitorizare ambulatorie a Ph- 1 74.256,00 74.256,00 
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ului esofagian impreuna  cu software 

necesar functionarii 

Sistem de spalat endoscoape cu minim 5 

pompe, posibilitate de conectare 

imprimanta, compatibila cu orice tip de 

dezinfectant lichid, ergonomica (< 10 kg 

greutate) 

2 12.999,56 25.999,12 

Sistem electronic de raportare (software si 

accesorii) si documentare a procedurilor 

endoscopice compatibil cu sistemele de 

endoscopie din sectie 

1 18.921,00 18.921,00 

Videocolonoscop HDTV cu capacitate de 

cromoendoscopie si focalizare diferentiata, 

compatibil cu ansamblu de car de 

endoscopie 

2 193.732,00 387.464,00 

Videocolonoscop pediatric compatibil cu 

videoprocesoarele din  sectia 

Gastroenterologie a Spitalului Clinic 

Colentina 

1 160.257,30 160.257,30 

Videocolonoscop terapeutic compatibil cu 

videoprocesoarele din  sectia 

Gastroenterologie a Spitalului Clinic 

Colentina 

1 155.616,30 155.616,30 

Videogastroscop HDTV cu capacitate de 

cromoendoscopie si focalizare diferentiata, 

compatibil cu ansamblu de car de 

endoscopie 

2 172.312,00 344.624,00 

Videogastroscop slim compatibil cu 

videoprocesoarele din sectia 

Gastroenterologie a Spitalului Clinic 

Colentina 

1 133.220,50 133.220,50 

Videogastroscop terapeutic compatibil cu 

videoprocesoarele din sectia 

Gastroenterologie a Spitalului Clinic 

Colentina 

1 143.799,60 143.799,60 

Total general 4.596.811,34 
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REPARAȚII CURENTE ÎN VALOARE DE 10.647.517,74 LEI 

 

În cursul anului 2019 au fost executate următoarele reparații: 

- reparații exterioare (fațade, acoperiș, aplicare barieră contra vaporilor, tâmplărie, uși, canalizare, 

alei interioare), reparații interioare (pardoseli, pereți, hidroizolații, tavane, uși, uși antiradiații), 

reparații instalații termice, sanitare și electrice și au fost executate la corpul J (sterilizare) și corpul 

G (radiologie), valoare 1.567.145,59 lei; 

- reparații exterioare (tâmplărie, aplicare barieră contra vaporilor), reparații interioare (tâmplărie, 

pardoseală, pereți, tavane, uși), reparații instalații termice, sanitare și electrice și au fost executate la 

Corpul E – Radiologie, valoare 331.870,51 lei; 

 

- reparații interioare (tâmplărie, pardoseală, pereți, uși), reparații instalații termice și electrice și au 

fost executate la secțiile gastroenterologie și urologie din cadrul corpului B, având valoarea finală 

de 2.019.783,88. 

- reparații interioare (tâmplărie, pardoseală, pereți, uși), reparații instalații termice și electrice și au 

fost executate la secțiile gastroenterologie și urologie din cadrul corpului B. având valoarea finală 

de 1.425.434,82 lei; 

- reparații la acoperișuri pentru Spitalul Clinic Colentina”, având valoarea finală de 1.442.305,05 

lei. Lucrările au fost executate la corpul K și corpul E.            

 

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. 

În cadrul unităților de învățământ preuniversitar și universitar de stat din Municipiului București 

funcționează 607 cabinete medicale repartizate după cum urmează: 

➢ Medicină Generală: 

- Sector 1: 84 de cabinete;  

- Sector 2: 84 de cabinete;  

- Sector 3: 83 de cabinete;  

- Sector 4: 67 de cabinete;  

- Sector 5: 55 de cabinete;  

- Sector 6: 68 de cabinete;  

- Universități: 9 cabinete. 

➢ Medicină Stomatologică: 
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- Sector 1: 25 de cabinete;  

- Sector 2: 26 de cabinete;  

- Sector 3: 29 de cabinete;  

- Sector 4: 22 de cabinete;  

- Sector 5: 23 de cabinete;  

- Sector 6: 19 cabinete;  

- Universități:13 cabinete. 

 

INVESTIȚII  

Pentru susţinerea şi stimularea furnizării de servicii medicale, Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București a dotat cabinetele medicale școlare cu echipamente medicale în 

concordanţă cu nevoile reale ale elevilor. 

− 24 Unituri dentare complete – valoare totală 1.267.064,40 lei cu TVA; 

− 18 Sterilizatoare cu abur (autoclave) – valoare totală 151.011 lei cu TVA; 

− 50 Aparate pentru distilare – valoare totală 64.260 lei cu TVA; 

− 79 Aparate pentru sigilat pungi – valoare totală 155.116,50 lei cu TVA; 

− 8 Dulapuri medicamente – valoare totală 10.319,68 lei cu TVA. 

Cabinetele medicale au fost dotate cu medicamente, materiale sanitare, consumabile dentare 

și materiale de obturare dentară și halate pentru personalul medical. 

DOTAREA CU UNITURI DENTARE A CABINETELOR DE MEDICINĂ 

STOMATOLOGICĂ ȘCOLARĂ  

 

Conform Ordinului Nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea metodologiei privind examinarea stării 

de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare 

autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil 

de viaţă sănătos, având în vedere baremul de dotare a cabinetelor medicale şi de medicină 

stomatologică din unităţile de învăţământ şcolar şi preşcolar de stat şi particulare 

autorizate/acreditate, Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București îi revine 

sarcina/obligația de a asigura desfășurarea activității medicale de calitate în cadrul cabinetelor de 

medicină școlară generală și stomatologică și prin dotarea corespunzătoare a acestora. 

          Pe raza administrativ teritorială a Municipiului București funcționează 157 de cabinete de 

medicină stomatologică. Dintre acestea, în cursul anului 2019, au fost dotate cu aparatura medicală, 

respectiv unituri dentare complete 24 de cabinete. Dotarea acestora s-a realizat în urma întocmirii 

referatelor de necesitate de către medicii coordonatori de sector. Inspectorii din cadrul Serviciului 

de Medicină Școlară au centralizat necesarul, și implicit locațiile unde acestea urmau a fi livrate, în 

vederea întocmirii referatului final, urmând ca acesta să fie înaintat serviciului Achiziții.  
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ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR ȘI CENTRALIZAREA REFERATELOR PENTRU 

ACHIZIȚIA APARATURII MEDICALE NECESARE PENTRU CABINETELE DE 

MEDICINĂ STOMATOLOGICĂ  

 

 Inspectorii din cadrul Serviciului Medicină Școlară au centralizat necesarul de aparatură 

medicală și implicit locațiile unde acestea urmau să fie livrate, în baza referatelor de necesitate 

primite de la medicii coordonatori de medicină stomatologică și au întocmit referatul final pentru 

departamentul Achiziții, în vederea achiziției aparaturii medicale solicitate.  Astfel, în cursul anului 

2019 s-au achiziționat sterilizatoare cu abur (autoclave) pentru 25 de cabinete, aparate de distilat 

apa pentru 30 de cabinete, iar 59 de cabinete au fost dotate cu aparate de sigilat pungi.  

 

ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR ȘI CENTRALIZAREA REFERATELOR PENTRU 

ACHIZIȚIA MEDICAMENTELOR NECESARE CABINETELOR MEDICALE DE 

MEDICINĂ GENERALĂ ȘI MEDICINĂ STOMATOLOGICĂ  

 

 Pe baza referatelor de necesitate întocmite de către medicii coordonatori de medicină 

generală și medicină stomatologică, inspectorii din cadrul Serviciului de Medicină Școlară au 

centralizat, pentru fiecare specialitate în parte, necesarul de medicamente în vederea întocmirii 

referatului final, urmând ca acesta să fie înaintat serviciului Achiziții. Centralizarea necesarului de 

medicamente presupune verificarea fiecărui medicament în parte urmărind cu atenție corectitudinea 

datelor înscrise (unitatea de măsură, cantitate, preț, denumire comercială internațională, etc). 

 

SOLUȚIONAREA SESIZĂRILOR ȘI RECLAMAȚIILOR REFERITOARE LA 

ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE ÎN CABINETELE MEDICALE DIN 

CADRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI UNIVERSITAR 

DE STAT DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

 

În decursul anului 2019 toate sesizările și reclamațile primite de Serviciul Medicină Școlară, 

referitoare la asigurarea asistenței medicale, au fost soluționate cu succes. Pentru fiecare situație 

semnalată, inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului de Medicină Școlară au luat legătura cu 

toate persoanele implicate (cadrele medicale, medicii coordonatori), în vederea exprimării punctului 

de vedere al fiecăruia, iar acolo unde a fost cazul s-au aplicat avertismente, s-au făcut referate 

pentru întocmirea comisiilor de disciplină astfel încât situațile semnalate să nu se mai repete, iar 

asistența medicală să se acorde în conformitate cu prevederile în vigoare. 
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DEMERSURI ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII PENTRU PREVENIREA 

ȘI COMBATEREA EFECTELOR CANICULEI PENTRU PERIOADA IUNIE – 

SEPTEMBRIE 2019 

 

În vederea desfășurării activității privind prevenirea și combaterea efectelor caniculei, 

Serviciul Medicină Școlară a întocmit Referatul Nr. 15146/30.05.2019 prin care a solicitat 

conducerii instituției emiterea unei decizii prin care să se aducă la cunoștința personalului medical 

din cabinetele  medicale de medicină generală și stomatologică spatiul și intervalul orar în care se 

asigură asistența medicală în anul 2019. 

Planificarea asistenței în cadrul containerelor a fost realizată de către medicii coordonatori 

de sector în baza deciziei Nr. 779/30.05.2019 emisă de Serviciul Resurse Umane, care prevede că 

asistența medicală este asigurată de personalul medical din cabinetele medicale de medicină 

generală și stomatologică 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, în 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. Serviciul Medicină Școlară a întocmit referatul de necesitate Nr. 15129/30.05.2019 în 

vederea dotării celor 20 de locații de prim ajutor destinate combaterii efectelor caniculei cu bidoane 

de apă de 19 litri, seturi de pahare de unică folosință, dozatoare cu  sistem de răcire și încălzire (în 

custodie). 

În perioada 15 iunie – 09 septembrie 2019 Serviciul Medicină Școlară din cadrul 

Adinistrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a întreprins următoarele activități în ce 

privește Activitatea de prevenire și combatere a efectelor caniculei:  

- urmărirea zilnică a prognozei meteo și comunicarea în timp real a zilelor declarate caniculare către 

Directorul General Adjunct Medical și către medicii coordonatori în vederea informării cadrelor 

medicale; 

- verificarea zilnică a prezenței la containere; 

- centralizarea zilnică a numărului de persoane care au solicitat și beneficiat de asistență medicală la 

cele 20 de locații de prim ajutor; 

NR.CRT SECTOR LOCAȚIE 

1 1 PIAȚA ROMANA - ROND ASE 

2 1 GARA DE NORD 

3 1 PIAȚA VICTORIEI- MUZEUL ANTIPA 

4 1 PIAȚA ROMANĂ - METROU 

5 1 PARCUL HERASTRAU 

6 2 ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE COLT CU STR. BARBU VĂCĂRESCU 
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7 2 PIAȚA IANCULUI 

8 2 MAGAZINUL BUCUR OBOR 

9 3 PIAȚA 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 COLT CU BLD. REGINA MARIA 

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 
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ACTIVITĂȚI DE CONTROL ÎN CABINETELE DE MEDICINĂ GENERALĂ ȘI 

MEDICINĂ STOMATOLOGICĂ DIN UNITĂȚILE DE  ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR ȘI UNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

 

În perioada Ianuarie – Decembrie 2019 au fost făcute controale în echipe formate din 

inspectori de specialitate din cadrul serviciului de Medicină Școlară. Controalele au fost efectuate 

atât în cadrul cabinetelor de medicină generală, cât și în cele de medicină stomatologică.  

În momentul efectuării unui control la un cabinet de medicină generală, inspectorii de 

specialitate verifică punctual următoarele aspecte: condica de prezență, programul cadrelor 

medicale care trebuie afișat pe ușa cabinetului, registrele de consultații și tratamente, autorizația de 

funcționare care trebuie afișată la un loc vizibil, autorizațiile de malpraxis care trebuie să fie în 

termen, existența stocurilor de medicamente, materiale sanitare, materiale consumabile, 

dezinfectanți, etc., identificarea și soluționarea situațiilor existente. 

În momentul efectuării unui control la un cabinet de medicină stomatologică, inspectorii de 

specialitate verifică punctual următoarele aspecte: condica de prezență, programul cadrelor 

medicale care trebuie afișat pe ușa cabinetului, registrele de consultații, tratamente și sterilizare, 

autorizația de funcționare care trebuie afișată la un loc vizibil, autorizațiile de malpraxis care trebuie 

să fie în termen, existența stocurilor de medicamente, materiale sanitare, instrumentar, dezinfectanți, 

consumabile, etc., identificarea și soluționarea situațiilor existente. Pentru fiecare control efectuat se 

încheie un proces-verbal în care se detaliază fiecare aspect menționat mai sus. Procesul verbal este 

semnat de cadrele medicale prezente în cabinetul medical și de reprezentanții ASSMB; o copie a 

procesului verbal rămâne în cabinetul medical. Toate aspectele menționate sunt aduse la cunoștință 

și medicului coordonator de sector, în vederea îmbunătățirii activitătii cadrelor medicale din 

cabinete. 

DEMERSURI CĂTRE PRIMĂRIILE DE SECTOR PENTRU RENOVAREA ȘI 

IGIENIZAREA CABINETELOR ȘCOLARE ÎN TIMPUL VACANȚEI DE VARĂ  

 

Serviciul de Medicină Școlară a solicitat fiecărui coordonator de sector (medicină generală și 

medicină stomatologică) informații referitoare la starea cabinetelor de medicină generală și 

stomatologică (cabinete care au fost renovate/igienizate și cabinette care necesită 

renovare/igienizare). Au fost centralizate situațiile primite din fiecare sector și în baza lor  Serviciul 

de Medicină Școlară a întocmit adrese către primăriile de sector cu privire la posibilitatea executării 

lucrărilor de reparații/igienizări a acestor cabinete medicale cu respectarea cadrului legal în vigoare, 

respectiv Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările 

ulterioare, coroborat cu Legea nr.287/2009 privind Codul Civil cu modificările și completările 

ulterioare.   
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DEMERSURI CĂTRE PRIMĂRIILE DE SECTOR PENTRU DOTAREA 

CABINETELOR MEDICALE ȘCOLARE  CU CALCULATOR, TELEFONIE ȘI  

INTERNET 

  

Serviciul de Medicină Școlară a solicitat fiecărui coordonator de sector (medicină generală și 

medicină stomatologică) informații cu privire la existența calculatoarelor, conexiunii la internet și a 

telefoniei fixe în cabinetele medicale școlare. Inspectorii din cadrul Serviciului de Medicină Școlară 

au centralizat situațiile primite din fiecare sector și în baza lor au întocmit mai multe adrese către 

primăriile de sector pentru a oferi sprijin în acest sens. 

 

PLANIFICAREA ȘI ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE LA EXAMENELE DE 

EVALUARE NAȚIONALĂ ȘI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2019 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a asigurat asistența medicală la 

Examenele de Evaluare Națională 2019 și la Examenul de Bacalaureat 2019 prin medicii și 

asistentele medicale din rețeaua școlară.  

COLABORAREA CU SERVICIUL PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII ȘI PUNCT FOCAL  

DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE 

BUCUREȘTI PENTRU CAMPANIILE ȘI PROIECTELE DESFĂȘURATE ÎN 

ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN  MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

  

Serviciul Medicină Școlară a oferit Serviciului Promovarea Sănătății Și Punct Focal diverse 

informații și situații centralizate pentru o bună organizare și desfășurare a acestor campanii/ 

proiecte, respectiv: 

- numărul de preșcolari și elevi  

- număr de unități de învățământ  

-număr cadre medicale din cabinetele școlare de medicină generală și medicină 

stomatologică 

- numărul de cabinete medicale școlare (medicină generală și medicină stomatologică) 

- datele de contact ale asociațiilor de părinți din unitățile de învățământ din cele 6 sectoare 

- datele de contact ale universităților 

-situația numărului de consultații și tratamente stomatologice efectuate în cabinetele 

stomatologice din unitățile de învățământ 

- situația sigilărilor efectuate în cadrul Campaniei de sigilare a molarului de 6 ani 

- situația triajelor efectuate după vacanțe școlare 
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ORGANIZAREA DE WORKSHOPURI ÎMPREUNĂ CU A.R.E.A CU PRIVIRE LA 

ALERGIILE ALIMENTARE ȘI UTILIZAREA AUTOINJECTORULUI CU 

ADRENALINĂ PENTRU CADRELE MEDICALE DIN REȚEAUA ȘCOLARĂ  

  

   Inspectorii din cadrul Serviciului de Medicină Școlară au întocmit lista cu toate cadrele 

medicale din rețeaua școlară în vederea programării acestora, pe grupe, la Workshopul “Și copiii 

alergici au dreptul la educație”. 

   După fiecare workshop, în baza listelor de prezență, au fost centralizați absenții și au fost 

reprogramați. 

   La aceste workshopuri au fost invitați, de către inspectorii de medicină școlară, părinți ai 

căror copii sunt alergici, dar și profesori de la clasa acestora. 

   Pentru profesorii participanți la workshopuri inspectorii au întocmit adeverințe de 

participare, iar pentru părinții copiilor alergici adrese de mulțumire. 

 

SITUAȚII CENTRALIZATOARE CU PRIVIRE LA NUMĂRUL DE COPII ALERGICI 

DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

 

În baza situațiilor primite de la medicii coordonatori de medicină generală din fiecare sector 

inspectorii de specialitate au întocmit un centralizator cu copiii cu alergii severe care au 

recomandare de autoinjector cu adrenalină (Epipen) de la medicul alergolog. Pe baza documentelor 

medicale și a solicitărilor primite de la părinții copiilor care suferă de alergii severe, dar și a 

informărilor primate de la medicii din cabinetele școlare care au în evidență acești copii, inspectorii 

de specialitate din cadrul Serviciului de Medicină Școlară au întocmit referate pentru achiziția de 

Epipen în vederea dotării acestor cabinet, conform legislației în vigoare (Ordinul M.S si Men nr 

5298/1668/2011). 

 

ORGANIZAREA DE WORKSHOP-URI PE TEMA DONĂRII DE SÂNGE ȘI DE 

CELULE STEM  

 

Aceste workshop-uri au avut ca principal obiectiv informarea populaţiei despre posibilitatea 

că orice persoană sănătoasă, prin înscrierea în Registru, poate da viaţă mai departe donând pentru 

pacienţii care au nevoie de un transplant de celule stem hematopoietice şi care speră că un donator 

voluntar compatibil va fi șansa lui la o noua viaţă. 

 În acest sens s-au organizat întâlniri cu tinerii studenții în care s-au dezbătut teme 

importante, de interes, legate de sănătate. Aceasta serie de workshop-uri a continuat initiațiva 

doamnei Primar General, Gabriela Firea, de a sprijini donarea de sange și s-a desfășurat prin 

cabinetele medicale universitare. Studenții prezenți au primit din partea specialiștilor invitați, 

informații despre importanța donării de sânge, despre posibilitatea de a salva o viață devenind 
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potențiali donatori de celule stem, dar și informații despre Registrul Național al Donatorilor.  În 

cadrul acestei campanii de informare au luat parte studenții din următoarele universități: 

- Universitatea Bucuresti 

- Universitatea Politehnica Bucuresti 

- Academia de Studii Economice București 

- Universitatea De Medicina Si Farmacie “Carol Davila” 

- Universitatea De Ştiințe Agronomice și Medicină Veterinară Din Bucureşti 

- Universitatea Tehnică De Construcții Bucureşti 

- Universitatea Nationala De Muzica Bucuresti 

- Universitatea Nationala De Arte București 

- UPB- Facultatea De Electronică, Telecomunicații Și Tehnologia Informației București 
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PROGRAME ȘI PROIECTE 2019 

PROIECTUL ”O ȘANSĂ PENTRU CUPLURILE INFERTILE” 

 

Proiect finanțat de către Consiliul General al Municipiului București în conformitate cu 

H.C.G.M.B. nr. 121 din data de 28.03.2018 (Anexa1) 

Proiect implemetat de Primăria Municipiului București prin 

Administrația Spitalelor și Serviciilor București. 

Obiectivul general al proiectului : Obiectivul 

proiectului îl reprezintă creșterea natalității în rândul 

populației, pe raza Municipiului București, prin 

acordarea unui sprijin financiar pentru aproximativ 

1000 de cupluri. 

Perioada de derulare:  

Iunie 2018 - Decembrie 2019 

Buget:  

Bugetul multianual al proiectului este de 13.800 lei pentru 

perioada iunie 2018 – decembrie 2019 pentru un numar de aproximativ 1.000 de beneficiari. 

Derulat prin: farmacii și unități sanitare publice și private acreditate de Agenția Națională de 

Transplant pentru fertilizare in vitro. 

Activități :  

● Oferirea de informații tuturor potențialilor beneficiari ai proiectului, prin intermediul 

adreselor de email proiectfiv@assmb.ro și contactprograme@assmb.ro;  

● Plasarea comenzilor către emitentul de vouchere pentru beneficiarii declarați eligibili din 

cadrul proiectului;  

● Efectuarea procesului de decontare pentru voucherele utilizate, respectiv voucher 

medicamente și voucher proceduri medicale; 

● Realizarea și transmiterea diplomelor către cuplurile devenite părinți prin intermediul 

proiectului „O Șansă pentru Cuplurile Infertile”; 

● Relaționare permanentă cu reprezentanții clinicilor afiliate proiectului în vederea 

transmiterii raportării lunare a stadiului sarcinilor beneficiarelor.  

 

 

Echipa de proiect :  

Unitatea de implementare, a fost constituita în baza Deciziei Directorului General al ASSMB cu 

nr. 887 din 04.09.2018, coroborată cu Decizia nr. 796/04.06.2019 și cu Decizia nr. 

1154/17.09.2019. 
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REZULTATE :   

• Dosare depuse online: 1054 

• Dosare aprobate: 1054 

•    Vouchere returnate: 64 

• Vouchere distribuite:  1054 

Menționăm că din cei 1054 de aplicanți înregistrați în cadrul platformei online, ca urmare a 

renunțării/returnării voucherelor a 64 de cupluri, au rămas 990 de beneficiari. Diferența de 10 locuri 

libere până la atingerea pragului de 1.000 de cupluri, conform H.C.G.M.B. nr. 121 din data de 

28.03.2018, nu s-a completat întrucât perioada de implementare a proiectului a expirat.  

nt dosare în curs de evaluarde către Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P.) 

% din 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform graficului ilustrat mai jos, din cele 990 de cupluri care au beneficiat de 

sprijinul financiar alocat prin proiect, în luna decembrie 2019 s-au decontat 961 de 

proceduri medicale, efectuate în clinicile afiliate proiectului, fiind înregistrate 

următoarele rezultate: 

• Nașteri – 202 și 236 copii născuți (conform datelor A.S.S.M.B.); 

• Sarcini în evoluție la/peste 6 săptămâni – 127 (conform datelor A.S.S.M.B.); 

• Sarcini biochimice – 26 (conform datelor A.S.S.M.B.); 

• Sarcini oprite din evoluție – 101 (conform datelor A.S.S.M.B.); 

• Proceduri medicale în curs – 43 (conform datelor A.S.S.M.B.); 

• Proceduri medicale fără succes – 481 (conform datelor A.S.S.M.B.) 
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[] Fete[] Băieți

Număr copii născuți / 2019 

FETE

BĂIEȚI

 

 

• În anul 2019, prin Proiectul „O Șansă pentru Cuplurile Infertile” s-au născut 236 de 

bebeluși, 118 fete și 118 băieți. 
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Diplome oferite mămicilor care au născut prin  intermediul proiectului „O  Șansă 

pentru Cuplurile Infertile”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Am aflat de proiectul derulat de PMB total întâmplător, în perioada în care 

căutam soluții pentru situația cu care ne confruntăm. În momentul în care am primit 

recomandarea de FIV, automat am luat decizia de a accesa programul, deși eram 

destul de puțin încrezători în faptul că vom avea șanse de reușită.Cu toate acestea, 

totul a decurs surprinzător de repede și usor, sprijinul primit de la membrii echipei de 

implementare fiind extrem de important pentru noi. Asta face ca astăzi, la fix un an de 

la depunerea dosarului și înscrierea în proiect, să ne bucurăm de minunea din viața 

noastră și să sărbătorim prima lui lună de viață. 

 Îmi doresc din suflet ca acest program să continue, astfel încât tot mai multe 

cupluri să poată avea acces la el pentru a-și îndeplini visul de a avea un copil.  

 Personal, consider că este unul dintre cele mai bune programe derulate de 

PMB, care ar trebui extins la nivel național. 

Mămica   
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Informare și publicitate 

Promovarea proiectului a fost realizată în mediul online unde au fost publicate anunțuri si 

comunicate de presa privind implementarea proiectului, diseminarea rezultatelor înregistrate. 

 

✓ http://fiv.assmb.ro/  

✓ https://www.libertatea.ro/stiri/s-a-nascut-primului-copil-prin-programul-o-sansa-pentru-

cuplurile-infertile-2604057 

✓ https://www.mediafax.ro/social/gabriela-firea-a-anuntat-nasterea-primului-copil-prin-

programul-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile-foto-18073281 

✓ https://www.stiripesurse.ro/gabriela-firea-este-happy-s-a-nascut-al-241-lea-copil-prin-

programul-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile_1420097.html 

✓ https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/) 

✓ http://fiv.assmb.ro/files/Testimoniale.pdf 

 

 

 

 

http://fiv.assmb.ro/
https://www.libertatea.ro/stiri/s-a-nascut-primului-copil-prin-programul-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile-2604057
https://www.libertatea.ro/stiri/s-a-nascut-primului-copil-prin-programul-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile-2604057
https://www.mediafax.ro/social/gabriela-firea-a-anuntat-nasterea-primului-copil-prin-programul-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile-foto-18073281
https://www.mediafax.ro/social/gabriela-firea-a-anuntat-nasterea-primului-copil-prin-programul-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile-foto-18073281
https://www.stiripesurse.ro/gabriela-firea-este-happy-s-a-nascut-al-241-lea-copil-prin-programul-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile_1420097.html
https://www.stiripesurse.ro/gabriela-firea-este-happy-s-a-nascut-al-241-lea-copil-prin-programul-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile_1420097.html
https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/
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PROIECT „O ȘANSĂ PENTRU CUPLURILE INFERTILE – FIV 2” 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea natalității în rândul populației, pe raza 

Municipiului București, prin acordarea unui sprijin financiar pentru 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 : 27.796.112,00 lei 

 

Activități:  

● Oferirea de informații tuturor potențialilor beneficiari ai proiectului, prin 

intermediul adreselor de email proiectfiv2@assmb.ro și contactprograme@assmb.ro;  

● Evaluarea dosarelor de candidatură; 

● Eliberarea Deciziei de Aprobare/Respingere; 

● Semnarea contractului de acordare a sprijinului financiar sub formă de vouchere; 

● Plasarea comenzilor de vouchere pentru beneficiarii declarați eligibili; 

● Predarea voucherelor; 

● Actualizarea statisticilor lunare privind stadiul proiectului; 

● Actualizarea liste unităților medicale afiliate în cadrul proiectului; 

● Efectuarea procesului de decontare pentru voucherele utilizate, respectiv voucher 

medicamente și voucher proceduri medicale; 

● Relaționare permanentă cu reprezentanții clinicilor afiliate proiectului în vederea 

transmiterii raportării lunare a stadiului sarcinilor beneficiarelor.  
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Echipa de proiect:  

Unitatea de implementare, a fost constituita în baza Deciziei Directorului General al 

ASSMB cu nr. 1002 din 13.08.2019, coroborată cu Decizia nr. 796/04.06.2019 și cu Decizia nr. 

1154/17.09.2019 

Rezultate 

• Proiectul FIV 2 a demarat la data 19 IUNIE 2019.  

• Până la data de 31 DECEMBRIE 2019, în platorma de înregistrare online pusă la 

dispoziția persoanelor interesate de aplicarea în proiect s-au înregistrat 1.000 de cupluri.  

• Din cele 1.000 de cupluri, ASSMB.  a plasat către emitentul de vouchere comenzi ce 

însumează un număr de 880 de vouchere.  

• Graficul de mai jos reflectă situația comenzilor plasate pe luni / 2019.  

 

330

160

142

248

august septembrie octombrie noiembrie

SITUATIA VOUCHERELOR PE ANUL 2019

 

✓ În luna August 2019 s-au comandat un număr de 330 vouchere în procent de 38% 

✓ În luna Septembrie 2019 s-au comandat un număr de 160 vouchere în procent de  18% 

✓ În luna Octombrie 2019 s-au comandat un număr de 142 vouchere în de 16 % 

✓ În luna Noiembrie 2019  s-au comandat un număr de 248 vouchere în procent de  28%. 

 

Din cele 880 de cupluri,  au fost ridicate de la sediul ASSMB. 851 de vouchere, urmând ca de-a 

lungul anului 2020 să fie ridicate.  
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Aprecieri beneficiari:  
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Informare și publicitate:  

Promovarea proiectului a fost realizată în mediul online unde au fost publicate anunțuri si 

comunicate de presa privind implementarea proiectului, diseminarea rezultatelor înregistrate. 

✓ https://www.mediafax.ro/social/proiectul-fiv-2-in-mai-putin-de-3-luni-toate-locurile-au-fost-

ocupate-18400333 

✓ https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/primaria-capitalei-va-acorda-13-800-de-lei-

pentru-cuplurile-infertile-gabriela-firea-a-anuntat-proiectul-fiv-2-1147208 

✓ http://stiri.tvr.ro/miercuri-incep-inscrierile-pentru-proiectul-fiv-2-o-sansa-pentru-cuplurile-

infertile-informa-ii-pe-fiv2-assmb-ro_846535.html#view 

✓ https://rohealthreview.ro/fiv-gratis-pentru-bucuresteni-incepe-a-doua-runda-a-proiectului-o-

sansa-pentru-cuplurile-infertile/ 

✓ https://www.agerpres.ro/administratie/2019/06/15/pmb-miercuri-incep-inscrierile-pentru-

proiectul-fiv-2-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile--326836 

✓ https://superbebe.ro/preconceptie/infertilitate/incepe-proiectul-fiv-2-o-sansa-pentru-

cuplurile-infertile-derulat-de-primaria-capitalei-pentru-cuplurile-infertile/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mediafax.ro/social/proiectul-fiv-2-in-mai-putin-de-3-luni-toate-locurile-au-fost-ocupate-18400333
https://www.mediafax.ro/social/proiectul-fiv-2-in-mai-putin-de-3-luni-toate-locurile-au-fost-ocupate-18400333
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/primaria-capitalei-va-acorda-13-800-de-lei-pentru-cuplurile-infertile-gabriela-firea-a-anuntat-proiectul-fiv-2-1147208
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/primaria-capitalei-va-acorda-13-800-de-lei-pentru-cuplurile-infertile-gabriela-firea-a-anuntat-proiectul-fiv-2-1147208
http://stiri.tvr.ro/miercuri-incep-inscrierile-pentru-proiectul-fiv-2-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile-informa-ii-pe-fiv2-assmb-ro_846535.html#view
http://stiri.tvr.ro/miercuri-incep-inscrierile-pentru-proiectul-fiv-2-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile-informa-ii-pe-fiv2-assmb-ro_846535.html#view
https://rohealthreview.ro/fiv-gratis-pentru-bucuresteni-incepe-a-doua-runda-a-proiectului-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile/
https://rohealthreview.ro/fiv-gratis-pentru-bucuresteni-incepe-a-doua-runda-a-proiectului-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile/
https://www.agerpres.ro/administratie/2019/06/15/pmb-miercuri-incep-inscrierile-pentru-proiectul-fiv-2-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile--326836
https://www.agerpres.ro/administratie/2019/06/15/pmb-miercuri-incep-inscrierile-pentru-proiectul-fiv-2-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile--326836
https://superbebe.ro/preconceptie/infertilitate/incepe-proiectul-fiv-2-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile-derulat-de-primaria-capitalei-pentru-cuplurile-infertile/
https://superbebe.ro/preconceptie/infertilitate/incepe-proiectul-fiv-2-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile-derulat-de-primaria-capitalei-pentru-cuplurile-infertile/
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PROIECT 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 general al proiectului :   

Obiectivul proiectului îl reprzintă 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. 

Perioada de derulare: 01 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2020 

Buget total proiect: 879.991,81 RON (echivalent  189.665,67  Euro  la  curs  BNR  din  data  de    

30.05.2018 de 1 Euro = 4,6397 RON/Euro; buget maxim conform Fișă proiect nr. 93 este de 

190.000 Euro) 

Derulat prin: Spitalul Clinic de Obstretică- Ginecologie ”Prof. Dr.Panait Sîrbu; 

Beneficiari: Repartizarea beneficiarilor proiectului:  

➢ Anul 2018: 10 femei și 13 bărbați  

➢ Anul 2019: 70 femei și 85 bărbați  

➢ Anul 2020: 58 femei și 77 bărbați  

Echipa de proiect :  

Unitatea de implementare a fost constituita în baza Deciziei Directorului General al ASSMB cu nr. 

919 din 10.07.2019.   
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Materiale de informare utilizate în cadrul proiectului:  

• Flyer proiect: 

 

• Afișul proiect:  
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SESIUNE DE INFORMARE A MEDICILOR DIN SPITALELE CU PROFIL 

ONCOLOGIC DIN BUCUREȘTI  

 

              În data de 24 iulie 2019 a avut loc la Spitalul Clinic Colentina o prezentare a proiectului 

Newborn-Oncofertilitate, destinată cadrelor medicale. Detaliile despre proiect au fost prezentate 

de Dr. Marilena Băluță, Dr. Andreea Enache (Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. 

Panait Sîrbu”) și reprezentanții ASSMB.  

Vasile Apostol, director Direcția Programe-Proiecte ASSMB: „Proiectul Newborn-Oncofertilitate 

a apărut la inițiativa doamnei Dr. Marilena Baluță, medic specialist obstetrică-ginecologie și 

embriolog senior în Campania „Propune pentru București!”, susținută de Primarul General al 

Municipiul București, Gabriela Firea, proiect care ulterior a primit votul în Consiliul General. 

Acest proiect e complementar programului amplu de fertilizare in vitro al Primăriei Capitalei- 

FIV.”  

Dr. Marilena Băluță, medic specialist obstetrică-ginecologie și embriolog senior, inițiatorul 

proiectului: „Noi dorim să facem o echipă cu medicii oncologi pentru că specializarea noastră nu 

ne permite să luăm decizii în ceea ce privește chimioterapia și planul terapeutic pentru fiecare 

pacient în parte, dar putem să-l consiliem pe bolnav cu ceea ce putem noi oferi, mai precis, 

prezervarea fertilității. Prin proiectul Primăriei Capitalei, aceste proceduri pot fi realizate în mod 

gratuit pentru pacienți. Ideea e că noi venim să vă informăm. E un domeniu relativ nou în 

România, lumea nu știe că există și scopul nostru este să vă informăm și să extindem acest 

proiect.” 

Dr. Andreea Enache, specialist obstetrică-ginecologie în cadrul „Spitalului Clinic Panait Sîrbu”:  

„Spitalul Clinic dr. Panait Sarbu e un spital cu tradiție în reproducere asistată. Am împlinit, anul 

trecut, 20 de ani de la prima procedură de acest gen. Spitalul Panait Sîrbu are toată deschiderea 

iar pacienții trimiși de dumneavoastră, adică pacienții oncologici, au prioritate pentru noi. O dată 

indicația de prezervare a fertilității pusă de medicul specialist, asta înseamnă că pacientul are un 

stadiu al bolii pe care dumneavoastră îl apreciați bun pentru a începe o procedură de stimulare 

ovariană.” 

 

            O sesiune de informare asemănătoare, destinată specialiștilor oncologi a avut loc și la 

Spitalul Clinic Colțea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Spitalul-Clinic-dr-Panait-Sarbu/135632769841461?__xts__%5B0%5D=68.ARAYJCg4m6mZfg9BlrQi9mI8FcAbT1byLsEhGDdqhSaOyfuD0SEf1Sg7F7YA9mJd484gdJPHpAeDTIJQIdE18vDiLC7OMbdA7uSe62CRodhnQjJ8_C-XPGwe8BFkx4CV6EHJdb16AOyNoxjGxE9enL1retxOGS2WKdoMWXNJJ2as5Bekn1jl0rTCa81jrdrNC7uil2HjblDR1c3ZZ36lNdK6UCIvZRojd_kHuvt_7ZW6AtIjrliC4JvqlVGEP75bCtSe_f9fquojtDOjAO_VgOzOC82q5Exz_7-76_K2D0BRUEDLYgM2vyU50r76stg5IPyUolF-44wK2fCibNMivGoZk6Nu&__xts__%5B1%5D=68.ARCiyiUBsi1xFGOPb3vUy1XkFhzWn82gd6_WQHFfY3xnnmGnY5y3yulzvd1hreOz6mLlGSDzSWxsNfWvjILLF9cO3ZRsdl28qjrKWnb_YB_l21EB2yCiW3OizBvGW1iXRDbnBT7BPLur4BSF1YDex-BGb0P0-0jGhS6L7bKewzyxyGBF5QDTPSoHrJ7B4396rZtWFzVlYf6NG6WsJhyZ0meaIt10FyZ30wq82aPcRHL5AjPGueCCdsPMQ5ZFW4u1pOAEFSW5GT53Gc_FKMsrGHOq7KKPlWAOnBdXHg7Q66m0GZtOGHoJ3hXi38oDLVap-ZwKEp0mmC_HsYXXNb1cuYQkgFaR&__tn__=K-R&eid=ARCDJBXCnyZxcAONB123RfGLXoLAILfH_zLfc9POgkNgQ8uzEJ5b3RPcduErqrcmc7Nim5wfl9TnaoSt&fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Spitalul-Clinic-Col%C8%9Bea/366120583586014?__xts__%5B0%5D=68.ARAYJCg4m6mZfg9BlrQi9mI8FcAbT1byLsEhGDdqhSaOyfuD0SEf1Sg7F7YA9mJd484gdJPHpAeDTIJQIdE18vDiLC7OMbdA7uSe62CRodhnQjJ8_C-XPGwe8BFkx4CV6EHJdb16AOyNoxjGxE9enL1retxOGS2WKdoMWXNJJ2as5Bekn1jl0rTCa81jrdrNC7uil2HjblDR1c3ZZ36lNdK6UCIvZRojd_kHuvt_7ZW6AtIjrliC4JvqlVGEP75bCtSe_f9fquojtDOjAO_VgOzOC82q5Exz_7-76_K2D0BRUEDLYgM2vyU50r76stg5IPyUolF-44wK2fCibNMivGoZk6Nu&__xts__%5B1%5D=68.ARCiyiUBsi1xFGOPb3vUy1XkFhzWn82gd6_WQHFfY3xnnmGnY5y3yulzvd1hreOz6mLlGSDzSWxsNfWvjILLF9cO3ZRsdl28qjrKWnb_YB_l21EB2yCiW3OizBvGW1iXRDbnBT7BPLur4BSF1YDex-BGb0P0-0jGhS6L7bKewzyxyGBF5QDTPSoHrJ7B4396rZtWFzVlYf6NG6WsJhyZ0meaIt10FyZ30wq82aPcRHL5AjPGueCCdsPMQ5ZFW4u1pOAEFSW5GT53Gc_FKMsrGHOq7KKPlWAOnBdXHg7Q66m0GZtOGHoJ3hXi38oDLVap-ZwKEp0mmC_HsYXXNb1cuYQkgFaR&__tn__=K-R&eid=ARBS7bLRjzdoApoqP3RSZm54QmCnQr_y7G5Mc3DGp_AXRVuJyxuosuQ5A4G9W-FednzNg1wCfXiPX6jU&fref=mentions
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Spitalul Clinic Colțea  

 
 

 

Spitalul Clinic Coletina 

 
  

 

Rezultate:  

• De-a lungul anului 2019, un număr de 13 persoane s-au înscris în proiectul Newborn-

Oncofertilitate și au beneficiat de sprijinul financiar alocat prin proiect.  
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• Din cei 7 beneficiari de sex masculin din cadrul proiectului „Newborn-Oncofertilitate” 

înscriși în proiect în anul 2019, rezultă că: 

o 5 respondenți au vârsta cuprinsă între 18-24 de ani, în procent de 62 % 

o 1 respondent are vârsta cuprinsă între 41-45 de ani, în procent de 13% 

o 1 respondenți are vârsta cuprinsă între 31-40 de ani (25 %) 

 

• Din cei 6 beneficiari de sex feminin din cadrul proiectului „Newborn-Oncofertilitate”, 

înscriși în proiect în anul 2019, rezultă că: 

o 5 respondente au vârsta cuprinsă între 18-24 de ani, în procent de 83 %; 

o 1 respondentă are vârsta cuprinsă între 31-40 de ani, în procent de 17 %; 
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Conform diagramei alăturate, 54% dintre beneficiarii proiectului „Newborn-Oncofertilitate” 

sunt bărbați și 46% femei. 
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Din cei 13 beneficiari care au intrat în posesia deciziei de aprobare, se identifică 

următoarele: 

• 38% dintre respondenți au fost diagnosticați cu cancer mamar  

• 62% dintre respondenți au fost diagnosticați cu alte tipuri de cancer. 
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PROIECTUL ”TESTAREA GENETICĂ LA CANCERUL DE SÂN ÎN STADII 

INCIPIENTE”  

 

Proiect finanțat de către Consiliul General al Municipiului București în conformitate cu 

H.C.G.M.B.  nr. 309 din data de 14.06.2018, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 543 din data de 

24.10.2019  

 

Obiectivul general al 

proiectului:  Obținerea de 

informații medicale, prin testare 

genetică, ce vor fi integrate în 

planul de management al 

pacientului, în vederea atingerii 

unor rezultate mai bune.  

Informațiile aduse de testările 

genetice sunt: 

o Prognostice: testarea genetică oferă date despre evoluția bolii (de ex.: risc de recidivă, risc 

de metastazare, risc de deces, etc) ; 

o Predictive: testarea genetică oferă date despre cum va răspunde boala la un anumit tip de 

tratament; 

o Alte tipuri de informații: asocierea cu alte tipuri de boli neoplazice sau non-neoplazice; 

 

 

 

 

 

Beneficiari: 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. 

 

 

 

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. 
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Perioada de derulare: Proiectul se va derula în perioada Octombrie 2018 – Decembrie 2021 

în București. 

 

Buget: Bugetul multianual al proiectului va 

fi de 17.000.000 lei pentru perioada 

septembrie 2018 – decembrie 2021, pentru 

aproximativ 1000 de beneficiari. 

Repartizarea beneficiarilor proiectului: 

 

Activități :  

✓ Înregistrarea beneficiarilor în cadrul aplicației online la secțiunea proiect   „Testare 

genetică” ; 

✓ Actualizare Regulament de implementare al proiectului; 

✓ Oferirea de informații atât telefonic cât și prin intermediul mesageriei online persoanelor 

interesate de aplicarea în proiect;  

✓ Evaluarea dosarelor de candidatură; 

✓ Eliberarea Deciziei de Aprobare/Respingere; 

✓ Semnarea contractului de acordare a sprijinului financiar sub formă de vouchere; 

✓ Plasarea comenzilor de vouchere pentru beneficiarii declarați eligibili; 

✓ Predarea voucherelor; 

✓ Actualizarea statisticilor lunare privind stadiul proiectului; 

✓ Efectuarea procesului de decontare  

✓ Actualizarea liste unităților medicale afiliate în cadrul proiectului; 

Echipa de proiect:  

Unitatea de implementare a fost constituita în baza Deciziei Directorului General al ASSMB 

cu nr. 1001 din 13.08.2019, coroborată cu Decizia nr. 796/04.06.2019 și cu Decizia nr. 

1154/17.09.2019 

Rezultate /2019 :   

✓ Înregistrari online: 263 

✓ Dosare aprobate: 247 

✓ Vouchere comandate: 247 

✓ Vouchere predate: 257 din care 10 vouchere au fost comandate in anul 2018 si predate 

la inceputul anului 2019 

✓ Vouchere în curs de predare: 18 care se vor preda la inceputul anului 2020 

✓ Dosare în așteptare: 0 

✓ Renunțare la aplicare: 9 
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✓ Vouchere returnate: 3 

✓ Inscrieri eronate: 7 

✓ Contracte de acordare a sprijinului:  247 
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Din cei 247 de beneficiari din cadrul proiectului pe anul 2019: 

• Un număr de 131 respondenți au vârsta peste 50 de ani, în procent de 53%; 

• Un număr de 78 respondenți au vârsta cuprinsă între 41 -50 de ani, în procent de 31 %; 

•  Un număr de 34 respondenți cuprinsă între 31- 40 de ani, în procent de 14 %; 

• Un număr de 4 respondenți  au vârsta cuprinsă între 18 -30 de ani, în procent de 2 %; 

 

 

Repartizarea pe luni a celor 247 de vouchere comandate: 

- În luna Ianuarie 2019 s-au comandat un numar de 11 vouchere în procent de 4 % 

- În luna Februarie 2019 s-au comandat un numar de 16 vouchere în procent de 6 % 
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- În luna Martie 2019 s-au comandat un numar de 2 vouchere în procent de 1%, din care un 

beneficiar a fost de sex masculin 

- În luna Aprilie 2019 s-au comandat un numar de 39 vouchere în procent de 16% 

- În luna Mai 2019 s-au comandat un numar de 24 vouchere în procent de 10 %  

- În luna Iunie 2019 s-au comandat un număr de 9 vouchere în procent de 4 % 

- În luna Iulie 2019  s-au comandat un număr de 28 vouchere în procent de 11 % 

- În luna August 2019 s-au comandat un număr de 36 vouchere în procent de 15% 

-     În luna Septembrie 2019 s-au comandat un număr de 13 vouchere în procent de  5% 

-     În luna Octombrie 2019 s-au comandat un număr de 17 vouchere în de 7 % 

- În luna Noiembrie 2019  s-au comandat un număr de 18 vouchere în procent de  14% 

- În luna Decembrie 2019 s-au comandat un număr de 17 vouchere în procent de  7%. 

 

Aprecieri cupluri:  
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PROIECTUL ”CONSULTAȚII STOMATOLOGICE ȘI MONTARE APARATE 

ORTODONTICE PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI ” 

 

Proiect finanțat de către Consiliul 

General al Municipiului București în 

conformitate cu H.C.G.M.B.  nr. 

307 din data de 14.06.2018 ( Anexa 

35).  

 

 

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. 

Beneficiari: elevii din municipiul 

București cu vârsta cuprinsă între 7și 

16 ani.  

Perioada de derulare: 17 septembrie 

2018-31 decembrie 2021, perioada 

prelungită prin H.C.G.M.B. nr. 

390/31.07.2019;  

Derulat prin: Spitalul Clinic de 

Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr.Dan Theodorescu”  

Buget total proiect: 199.943,83 euro, respectiv 925.500 RON echivalent în lei la curs BNR din 

data de 29.05.2018, 1 Euro = 4.6288 RON, reprezentand sprijin financiar pentru un numar de 1234 

arcade (aparate ortodontice);   

Valoare /beneficiar: 750 lei/arcada superioară sau 

inferioara sau 1500 lei pentru ambele arcade, daca are 

indicație medicală în acest sens;  

Activități: Principalele activități desfășurate în cadrul 

acestui proiect sunt: 
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• Actualizare informații secțiune web proiect ”Consultații stomatologice și montare aparate 

ortodontice pentru elevii din Municipiul București ”   

http://aparateortodontice.assmb.ro/  

• Elaborarea documentației privind prelungirea duratei 

de derulare a proiectului; 

• Derularea procesului de implementare a proiectului, 

prin activități corelate între Spitalul Clinic de 

Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr.Dan 

Theodorescu” (implicit unitatea de imagistică dentară 

responsabilă de efectuarea investigațiilor imagistice 

pentru elevii beneficiary, precum și cu laboratorul de 

tehnică dentară responsabil de confecționarea 

aparatelor ortodontice pe baza planurilor de tratament 

transmise de medicii specialiști ortodonți) și cu 

Unitatea de Implementare a Proiectului. 

 

Date calendaristice importante în implementare 

• 19 Sept. 2018: Primii elevi evaluați de către medicii specialiști ortodonți (Ambulatoriul 

de Specialitate, Compartimentul de  Ortodonție şi Ortopedie Dento-Facialã, str. Eforie, nr. 

4–6, sector 5) 

• 20 Sept. 2018: Transmiterea către ASSMB a primei aplicații în proiect 

• 26 Sept. 2018: Aprobarea primului dosar depus (eleva, 10 ani, recomandare ambele 

arcade) 

• 8 Oct. 2018: Efectuarea primelor investigații imagistice pentru primele dosare aprobate 

• 18 Oct. 2018: Efectuarea primelor amprentări pentru primii elevi incluși în proiect 

• 12 Nov. 2018: Aplicarea primelor aparate ortodontice mobile 

 

Echipa de proiect:  

Unitatea de implementare a fost constituita în baza Deciziei Directorului General al ASSMB cu nr. 

1178 din 15.10.2018, respectiv nr. 1563/19.11.2019 si nr. 1154/17.09.2019. 

Rezultate :   

✓ Numar solicitari de programare la medic specialist ortodont primite in perioada 13 sept. 

2018 – 19 Aprilie 2019: aprox. 1800 solicitari de 

programare la medic specialist din partea parintilor 

pentru evaluare necesitate aplicare aparat ortodontic 

mobil;  

http://aparateortodontice.assmb.ro/
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✓ Numar total dosare depuse si evaluate (decizii acordate) la data de 31 decembrie 2019: 704 

dosare, din care 700 dosare aprobate (din care 16 dosare cu notificare de retragere pe motiv 

medical pe durata procesului de aplicare a aparatelor mobile) si 4 dosare respinse;  

✓ Număr de aparate ortodontice mobile aplicate la 31 Dec. 2019: 1054 aparate (arcade 

superioare/inferioare); 

✓ Din totalul dosarelor depuse și evaluate până la data de 31 Decembrie , 59% dintre 

beneficiari sunt fete (eleve), în timp ce 41% sunt  beneficiari de sex masculin (elevi)  

✓ 66% din elevii cu dosare depuse și 

evaluate până la data de 31 dec. 2019 se 

situează între 7-10 ani, in timp ce 28% 

dintre aceștia se situează între 11-13 

ani, diferenta de 6% au între 14-16 ani;  

✓ Distribuția elevilor cu dosare depuse și 

evaluate la data de 31 dec. 2020, în 

funcție de sectorul de domiciliu:   

✓ Distrbuția elevilor cu dosare depuse și 

evaluate la data de 31 dec. 2020, în 

funcție de numărul de aparate 

ortodontice recomandate de către medicul specialist ortodont:  

 

Aprecieri și testimoniale părinți: 

• "Sa va pastrati profesionalismul atat cei de la ASSMB. cat si 

restul celor care au facut acest proiect posibil, sa mai repetati 

proiectul si pentru alti copii (feliciari ASSMB. si P.M.B.), si sa 

inceapa proiectul si pentru aparate fixe mai repede."  - Sorina D.  

• "Va multumesc Dvs. si intregii echipe ASSMB., si nu va 

opriti... faceti lucruri minunate!" - Dana M. 

• "Imi doresc ca acest proiect sa existe in continuare. Echipa este 

una profesionista si de calitate. Proiectul este de ajutor multor 
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copii si totodata parintilor lor."  - Nicoleta D.  

• "Va felicit pentru acest proiect si va doresc la cat mai multe 

proiecte benefice pentru copii!" - Simona C.  

• "Doresc sa multumesc pe aceasta cale celor care s-au ocupat de 

acest proiect! Sugerez prelungirea purtarii aparatului pana la 

sfarsitul anului scolar." - Angela P. 

• "Am intalnit oameni care au avut o abordare foarte profesionista 

(spre surprinderea mea si foarte tineri! Felicitari!) intr-un mediu de 

lucru foarte placut." - Mariana G. 

• "Procedura nu a fost deloc complicata, asa cum am mai apreciat 

modul absolut civilizat si perfect organizat de catre institutia dvs." - 

Catalina I. 

 

 

  

  

Mai multe aprecieri ale părinților, precum și date statistice, pot fi accesate pe site-ul dedicat 

proiectului, la Secțiunile Testimoniale, Statistici și Aprecieri părinți, astfel:  

http://aparateortodontice.assmb.ro/#statistici  

http://aparateortodontice.assmb.ro/#aprecieri  

http://aparateortodontice.assmb.ro/#testimoniale  

 

 

 

 

 

http://aparateortodontice.assmb.ro/#statistici
http://aparateortodontice.assmb.ro/#aprecieri
http://aparateortodontice.assmb.ro/#testimoniale
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După 11 luni de la aplicare:            După 1 an de la aplicare:    

                              

 

 

După 1 an de la aplicare:                                                După 11 luni de la aplicare: 
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Informare și publicitate 

Promovarea proiectului a fost realizată în mediul 

online și offline prin materiale de informare și 

promovare,  anunțuri si comunicate de presa privind 

implementarea proiectului, astfel:  

➢ Promovare TV, radio si online 

➢ Promovare pe pagina de Facebook a ASSMB. 

și prin newsletter trimis catre baza de date a 

persoanelor care și-au manifestat opțiunea de a 

primi informații despre proiectele instituției 
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✓ Promovare pe site-ul ASSMB., pe site-ul dedicat proiectului și pe diverse platforme online  

o http://assmb.ro/proiecte  

o http://aparateortodontice.assmb.ro/  

o http://aparateortodontice.assmb.ro/#regulament 

o https://jurnalul.antena3.ro/stiri/social/bataie-pe-aparatele-dentare-decontate-de-primarie-

791347.html  

http://assmb.ro/proiecte
http://aparateortodontice.assmb.ro/
http://aparateortodontice.assmb.ro/#regulament
https://jurnalul.antena3.ro/stiri/social/bataie-pe-aparatele-dentare-decontate-de-primarie-791347.html
https://jurnalul.antena3.ro/stiri/social/bataie-pe-aparatele-dentare-decontate-de-primarie-791347.html
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Acordare de diplome elevilor participanți la campanii 

Flyere și roll-up in mapele participanților la evenimente din 2019 organizate sau la care 

ASSMBN a participat. 

 



 

  

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

64 

 

PROIECTUL „ SMILE„ „  

Proiect finanțat de Consiliul general al Municipiului București, în conformitate cu 

H.C.G.M.B.  nr. 695 din 18.10.2018.  

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.  

Perioada de derulare: până la 31 decembrie 2020. 

Buget: 20.053.000,00 RON, multianual, pentru un număr de 20.000 de beneficiari, respectiv 

10.000 beneficiari în anul 2019 și 10.000 de beneficiari în 2020.  

Bugetul maxim alocat/beneficiar este 990 lei, sub formă de vouchere, sumă ce include model de 

studiu și aplicarea ambelor arcade, inferioară și superioară. 

Activități :  

• Conceptul privind secțiune web proiect  „SMILE”, http://smile.assmb.ro/ ; 

• Elaborarea documentației necesare achiziționării serviciilor de tipărire vouchere; 

• Întocmirea notei de fundamentare, referatului de necesitate, caietului de sarcini in 

vederea realizării achiziției serviciilor de tipărire vouchere; 

• Regulamentul privind implementarea proiectului “SMILE”; 

• Analizarea și aprobarea machetelor propuse de către emitentul de vouchere; 

• Oferirea de informații tuturor potențialilor beneficiari ai proiectului, prin intermediul 

adreselor de email proiectsmile@assmb.ro si contactprograme@assmb.ro, dar și 

telefonic, la numerele 0310699716, respectiv 0751 198 251; 

• Întâlniri 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:proiectsmile@assmb.ro
mailto:contactprograme@assmb.ro
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• Elaborarea unui ghid online privind înscrierea în aplicația online, menit să ajute 

beneficiarii proiectului, prin reducerea timpului necesar parcurgerii acestui proces și 

eficientizarea lui;  

• Contactarea solicitanților înscriși în aplicația online, în vederea programării acestora, 

pentru depunerea dosarului la sediul Direcției Programe – Proiecte; 

• Analizarea dosarelor din punct de vedere administrativ; 

• Emiterea deciziilor de aprobare/respingere; 

• Urmărirea procesului de afiliere a unităților medicale de specialitate; 

• Elaborarea și transmiterea comenzilor de vouchere; 

• Recepționarea și distribuirea voucherelor către beneficiari; 

• Realizarea procesului de decontare pentru beneficiarii pentru care operatorul emitent de 

vouchere a transmis documente în acest sens. 

 

Echipa de proiect   

Unitatea de implementare, a fost constituita în baza Deciziei Directorului General al 

ASSMB cu nr. 152/22.01.2019, modificată prin Decizia nr. 1265/27.09.2019.   

 

Unități afiliate 

Proiectul a demarat cu 5 unități afiliate, care însumau 9 puncte de lucru. 

La 31.12.2019, proiectul SMILE numără 16 unități afiliate, cu 22 puncte 

de lucru.  
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REZULTATE 

• Nr.aplicanti validati (complet inscrisi) = 492 

• Nr. total dosare depuse = 310  

• Nr. dosare depuse si aprobate UIP cu vochere = 184 

• Nr. total vouchere comandate = 227 

• Sprijinuri financiare decontate = 56 
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• Copii cărora li s-au montat aparate ortodontice 

fixe = 119 
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Repartizare în funcție de gen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repartizarea beneficiarilor în  funcție de sectorul de domiciliu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62%

38% Fete

Baieti
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APRECERI/SUGESTII/ RECOMANDĂRI/ OBSERVAȚII 
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INFORMARE ȘI PUBLICITATE 

Promovarea proiectului s-a realizat atât în media (radio, tv, online), cât și offline, prin 

elaborarea de materiale de informare și promovare. 

➢ https://www.dcnews.ro/pmb-demareaza-programul-

smile-firea-cine-sunt-beneficiarii_618796.html 

➢ https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-23294713-

vouchere-pana-990-lei-pentru-aparate-ortodontice-

destinate-copiilor-prin-programul-smile-lansat-

administratia-spitalelor-bucuresti.htm 

➢ http://www.scoalapacientilor.ro/aparate-

ortodontice-gratuite-pentru-copii-prin-programul-

smile/ 

➢ https://www.dcnews.ro/assmb-proiect-smile-

vouchere-de-pana-la-990-de-lei-pentru-aparate-

ortodontice-destinate-copiilor_678012.html 

➢ https://www.digifm.ro/stiri/s-a-lansat-programul-

smile-copiii-bucuresteni-vor-primi-vouchere-

pentru-aparate-dentare-45882 

➢ https://observator.tv/sanatate/bani-copii-aparate-

dentare-fixe-primaria-bucuresti-271670.html 

➢ https://romanialibera.ro/social/primaria-capitalei-da-vochere-pentru-aparate-dentare-757226 

➢ https://www.sanatateatv.ro/proiect-pentru-copiii-din-bucuresti-care-au-nevoie-de-aparate-

ortodontice-gratuite 

➢ https://psnews.ro/primaria-capitalei-lanseaza-proectul-smile-ofera-990-de-lei-copiilor-intre-

10-si-17-ani-pentru-aparate-dentare-235594/ 

➢ https://www.dcmedical.ro/stomatologie-bucure-ti-tichete-pentru-aparate-ortodontice-in-

valoare-de-990-lei_609453.html 

➢ http://www.ziare.com/social/capitala/primaria-capitalei-continua-cadourile-pentru-

populatie-bani-pentru-aparate-dentare-si-servicii-medicale-gratuite-1533732 

➢ https://meseriadeparinte.ro/20-000-de-elevi-vor-beneficia-de-aparate-ortodontice-fixe-

gratuite/ 

➢ https://www.9am.ro/stiri/Social/330586/proiectul-smile-lansat-de-assmb-ofera-vouchere-de-

pana-la-990-de-lei-pentru-aparate-ortodontice-destinate-copiilor.html 

➢ https://www.promptmedia.ro/2019/08/vouchere-de-pana-la-990-de-lei-pentru-aparate-

ortodontice/ 

➢ http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/pmb-demareaza-programul-smile-aparate-

ortodontice_79205097.html 

https://www.dcnews.ro/pmb-demareaza-programul-smile-firea-cine-sunt-beneficiarii_618796.html
https://www.dcnews.ro/pmb-demareaza-programul-smile-firea-cine-sunt-beneficiarii_618796.html
https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-23294713-vouchere-pana-990-lei-pentru-aparate-ortodontice-destinate-copiilor-prin-programul-smile-lansat-administratia-spitalelor-bucuresti.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-23294713-vouchere-pana-990-lei-pentru-aparate-ortodontice-destinate-copiilor-prin-programul-smile-lansat-administratia-spitalelor-bucuresti.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-23294713-vouchere-pana-990-lei-pentru-aparate-ortodontice-destinate-copiilor-prin-programul-smile-lansat-administratia-spitalelor-bucuresti.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-23294713-vouchere-pana-990-lei-pentru-aparate-ortodontice-destinate-copiilor-prin-programul-smile-lansat-administratia-spitalelor-bucuresti.htm
http://www.scoalapacientilor.ro/aparate-ortodontice-gratuite-pentru-copii-prin-programul-smile/
http://www.scoalapacientilor.ro/aparate-ortodontice-gratuite-pentru-copii-prin-programul-smile/
http://www.scoalapacientilor.ro/aparate-ortodontice-gratuite-pentru-copii-prin-programul-smile/
https://www.dcnews.ro/assmb-proiect-smile-vouchere-de-pana-la-990-de-lei-pentru-aparate-ortodontice-destinate-copiilor_678012.html
https://www.dcnews.ro/assmb-proiect-smile-vouchere-de-pana-la-990-de-lei-pentru-aparate-ortodontice-destinate-copiilor_678012.html
https://www.dcnews.ro/assmb-proiect-smile-vouchere-de-pana-la-990-de-lei-pentru-aparate-ortodontice-destinate-copiilor_678012.html
https://www.digifm.ro/stiri/s-a-lansat-programul-smile-copiii-bucuresteni-vor-primi-vouchere-pentru-aparate-dentare-45882
https://www.digifm.ro/stiri/s-a-lansat-programul-smile-copiii-bucuresteni-vor-primi-vouchere-pentru-aparate-dentare-45882
https://www.digifm.ro/stiri/s-a-lansat-programul-smile-copiii-bucuresteni-vor-primi-vouchere-pentru-aparate-dentare-45882
https://observator.tv/sanatate/bani-copii-aparate-dentare-fixe-primaria-bucuresti-271670.html
https://observator.tv/sanatate/bani-copii-aparate-dentare-fixe-primaria-bucuresti-271670.html
https://romanialibera.ro/social/primaria-capitalei-da-vochere-pentru-aparate-dentare-757226
https://www.sanatateatv.ro/proiect-pentru-copiii-din-bucuresti-care-au-nevoie-de-aparate-ortodontice-gratuite
https://www.sanatateatv.ro/proiect-pentru-copiii-din-bucuresti-care-au-nevoie-de-aparate-ortodontice-gratuite
https://psnews.ro/primaria-capitalei-lanseaza-proectul-smile-ofera-990-de-lei-copiilor-intre-10-si-17-ani-pentru-aparate-dentare-235594/
https://psnews.ro/primaria-capitalei-lanseaza-proectul-smile-ofera-990-de-lei-copiilor-intre-10-si-17-ani-pentru-aparate-dentare-235594/
https://www.dcmedical.ro/stomatologie-bucure-ti-tichete-pentru-aparate-ortodontice-in-valoare-de-990-lei_609453.html
https://www.dcmedical.ro/stomatologie-bucure-ti-tichete-pentru-aparate-ortodontice-in-valoare-de-990-lei_609453.html
http://www.ziare.com/social/capitala/primaria-capitalei-continua-cadourile-pentru-populatie-bani-pentru-aparate-dentare-si-servicii-medicale-gratuite-1533732
http://www.ziare.com/social/capitala/primaria-capitalei-continua-cadourile-pentru-populatie-bani-pentru-aparate-dentare-si-servicii-medicale-gratuite-1533732
https://meseriadeparinte.ro/20-000-de-elevi-vor-beneficia-de-aparate-ortodontice-fixe-gratuite/
https://meseriadeparinte.ro/20-000-de-elevi-vor-beneficia-de-aparate-ortodontice-fixe-gratuite/
https://www.9am.ro/stiri/Social/330586/proiectul-smile-lansat-de-assmb-ofera-vouchere-de-pana-la-990-de-lei-pentru-aparate-ortodontice-destinate-copiilor.html
https://www.9am.ro/stiri/Social/330586/proiectul-smile-lansat-de-assmb-ofera-vouchere-de-pana-la-990-de-lei-pentru-aparate-ortodontice-destinate-copiilor.html
https://www.promptmedia.ro/2019/08/vouchere-de-pana-la-990-de-lei-pentru-aparate-ortodontice/
https://www.promptmedia.ro/2019/08/vouchere-de-pana-la-990-de-lei-pentru-aparate-ortodontice/
http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/pmb-demareaza-programul-smile-aparate-ortodontice_79205097.html
http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/pmb-demareaza-programul-smile-aparate-ortodontice_79205097.html
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➢ https://www.realitatea.net/stiri/actual/aparate-dentare-gratuite-pentru-copii-

vouchere_5dcc9270406af85273d7441e 

➢ http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/pmb-vrea-s-ofere-vouchere-pentru-montarea-de-

aparate_78998314.html 

➢ https://www.profit.ro/stiri/social/sprijin-financiar-de-990-de-lei-pentru-montarea-de-aparate-

dentare-fixe-copiilor-oferit-de-pmb-18577005 

➢ https://ordineazilei.ro/proiectul-smile-20-000-de-elevi-din-capitala-vor-beneficia-de-

aparate-ortodontice-fixe/ 

➢ https://www.gandul.info/stiri/smile-proiect-vouchere-primarie-copii-dinti-strambi-parinti-

sprijin-17555264 

➢ http://www.b365.ro/assmb-a-lansat-proiectul-smile-vouchere-de-pana-la-990-de-lei-pentru-

aparate-ortodontice_261282.html 

➢ https://psnews.ro/primaria-capitalei-lanseaza-proectul-smile-ofera-990-de-lei-copiilor-intre-

10-si-17-ani-pentru-aparate-dentare-235594/ 

➢ https://meseriadeparinte.ro/20-000-de-elevi-vor-beneficia-de-aparate-ortodontice-fixe-

gratuite/ 

➢ https://www.dcmedical.ro/stomatologie-bucure-ti-tichete-pentru-aparate-ortodontice-in-

valoare-de-990-lei_609453.html 

➢ https://ordineazilei.ro/proiectul-smile-20-000-de-elevi-din-capitala-vor-beneficia-de-

aparate-ortodontice-fixe/ 

➢ https://basilica.ro/vouchere-de-990-de-lei-destinate-copiilor-din-capitala-prin-proiectul-

smile/ 

➢ https://ziarmedical.ro/2018/10/19/copii-aparate-ortodontice/ 

 

https://www.realitatea.net/stiri/actual/aparate-dentare-gratuite-pentru-copii-vouchere_5dcc9270406af85273d7441e
https://www.realitatea.net/stiri/actual/aparate-dentare-gratuite-pentru-copii-vouchere_5dcc9270406af85273d7441e
http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/pmb-vrea-s-ofere-vouchere-pentru-montarea-de-aparate_78998314.html
http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/pmb-vrea-s-ofere-vouchere-pentru-montarea-de-aparate_78998314.html
https://www.profit.ro/stiri/social/sprijin-financiar-de-990-de-lei-pentru-montarea-de-aparate-dentare-fixe-copiilor-oferit-de-pmb-18577005
https://www.profit.ro/stiri/social/sprijin-financiar-de-990-de-lei-pentru-montarea-de-aparate-dentare-fixe-copiilor-oferit-de-pmb-18577005
https://ordineazilei.ro/proiectul-smile-20-000-de-elevi-din-capitala-vor-beneficia-de-aparate-ortodontice-fixe/
https://ordineazilei.ro/proiectul-smile-20-000-de-elevi-din-capitala-vor-beneficia-de-aparate-ortodontice-fixe/
https://www.gandul.info/stiri/smile-proiect-vouchere-primarie-copii-dinti-strambi-parinti-sprijin-17555264
https://www.gandul.info/stiri/smile-proiect-vouchere-primarie-copii-dinti-strambi-parinti-sprijin-17555264
http://www.b365.ro/assmb-a-lansat-proiectul-smile-vouchere-de-pana-la-990-de-lei-pentru-aparate-ortodontice_261282.html
http://www.b365.ro/assmb-a-lansat-proiectul-smile-vouchere-de-pana-la-990-de-lei-pentru-aparate-ortodontice_261282.html
https://psnews.ro/primaria-capitalei-lanseaza-proectul-smile-ofera-990-de-lei-copiilor-intre-10-si-17-ani-pentru-aparate-dentare-235594/
https://psnews.ro/primaria-capitalei-lanseaza-proectul-smile-ofera-990-de-lei-copiilor-intre-10-si-17-ani-pentru-aparate-dentare-235594/
https://meseriadeparinte.ro/20-000-de-elevi-vor-beneficia-de-aparate-ortodontice-fixe-gratuite/
https://meseriadeparinte.ro/20-000-de-elevi-vor-beneficia-de-aparate-ortodontice-fixe-gratuite/
https://www.dcmedical.ro/stomatologie-bucure-ti-tichete-pentru-aparate-ortodontice-in-valoare-de-990-lei_609453.html
https://www.dcmedical.ro/stomatologie-bucure-ti-tichete-pentru-aparate-ortodontice-in-valoare-de-990-lei_609453.html
https://ordineazilei.ro/proiectul-smile-20-000-de-elevi-din-capitala-vor-beneficia-de-aparate-ortodontice-fixe/
https://ordineazilei.ro/proiectul-smile-20-000-de-elevi-din-capitala-vor-beneficia-de-aparate-ortodontice-fixe/
https://basilica.ro/vouchere-de-990-de-lei-destinate-copiilor-din-capitala-prin-proiectul-smile/
https://basilica.ro/vouchere-de-990-de-lei-destinate-copiilor-din-capitala-prin-proiectul-smile/
https://ziarmedical.ro/2018/10/19/copii-aparate-ortodontice/
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PROIECTUL „ SMILE MOBILE „  

Proiect finanțat de către Consiliul General al Municipiului 

București în conformitate cu H.C.G.M.B.  nr. 270 din data de 30.05.2019.  

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. 

Beneficiari: 2.000 elevi din municipiul București cu vârsta cuprinsă între 

7 și 16 ani, identificați cu probleme dentare, în baza indicației unui medic 

specialist ortodont, angajat în cadrul Rețelei Cabinetelor Stomatologice 

Școlare aflate în administrarea ASSMB., privind aplicarea de aparate 

ortodontice mobile (arcada superioară şi/sau inferioară).  

Perioada de derulare: Iulie 2019 – Decembrie 2021.  

Derulat prin: unități de specialitate în imagistică dentară si unități de tehnică 

dentară afiliate proiectului. 

 

Buget total proiect: 2.287.720,00 lei, pentru aplicarea de aparate ortodontice 

mobile (arcadă superioară și/sau arcadă inferioară) unui număr de 2000 

(douămii) beneficiari sub formă de vouchere. 

 

Valoare /beneficiar:  

Bugetul maxim alocat/beneficiar sub formă de vouchere, este de 1.100,00 

lei/beneficiar, sumă ce include Voucher-ul de Tip 1 – „Dosar ortodontic” și 

două vouchere de Tip 2 - „Confecţionare aparat ortodotic mobil”. 

Activități și date calendaristice importante în implementare 

• Iulie – Septembrie 2019:  

• Creare website dedicat proiectului http://smilemobile.assmb.ro/ 

• Creare aplicatie online pentru înregistrarea solicitarilor de programare la medic 

specialist ortodont (Etapa I) si a aplicatiilor in proiect, in urma 

evaluarii necesitatii privind aplicarea de aparate ortodontice mobile 

de catre medicul specialist otodont (Etapa II)  

• Selectie operator economic emitent de vouchere 

• Demarare proces de afiliere a unitatilor de specialitate in imagistica 

dntarar si a laboratoarelor de tehnica dentara de catre operatorul 

emitent de vouchere 

http://smilemobile.assmb.ro/
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• 1-15 Septembrie 2019: Depunerea primelor dosare aferente listei de asteptare cuprinzand 

aplicatiile care nu au putut fi incluse in proiectul “Consultatii stomatologice si aplicare de 

aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul Bucuresti” din cauza epuizarii numarului de 

arcade aprobat prin HCGMB 307/14.06.2019 

• Incepand cu 16 Septembrie 2019: Medicii stomatologi scolari din Reteaua cabinetelor 

stomatologice scolare a ASSMB elibereaza Bilete de trimitere catre medicii specialisti 

ortodonti (conform Regulamentului privind implementarea proiectului) 

• Incepand cu 30 Septembrie 2019: Medicii specialisti ortodonti evalueaza, pe baza de 

programare, necesitatea privind aplicarea de aparate ortodontice mobile pentru elevii care 

solicita online o astfel de programare, in urma eliberarii Biletului de trimitere, de catre medicii 

stomatologi scolari 

• 14 Octombrie 2019: Afilierea primelor unitati de specialitate, astfel:  

• Unitati de Specialitate in Imagistica Dentara:  

• Gral Medical, Calea Plevnei 17-21 

• Dent Estet, Aviatorilor 15 

• Dent Estet, Aviatorilor 98-98A 

•  

• Laborator de Tehnica Dentara: Centrul Medical de Diagnostic, 

Tratament Ambulator si Medicina Preventiva, Bucuresti 

• 25 Octombrie 2019: Se lanseaza prima comanda de vouchere pentru 

primele 22 dosare depuse si aprobate (64 vouchere), care incep sa fie distribuite catre 

beneficiari incepand cu data de 1 Nov. 2019  

Echipa de proiect:  

Unitatea de implementare a fost constituita în baza Deciziei 

Directorului General al ASSMB cu nr. 1561 din 19.11.2019 si 

nr. 1154/17.09.2019. 

Rezultate la 31 Dec. 2019:   

✓ Număr total solicitări online de programare la medic specialist ortodont, privind evaluarea 

necesității aplicării de aparate ortodontice mobile (Etapa I) : 720 solicitări  

✓ Număr total aplicații online (Etapa II): 404 solicitari • Număr dosare depuse: 286 dosare 

✓ Număr dosare aprobate: 244 dosare, din care 1 dosar cu notificare de retragere la scurt timp 

după aprobarea dosarului  

✓ Număr dosare incluse in lista de așteptare (în evaluare de către U.I.P.): 42 dosare 

✓ Număr dosare neaprobate: -   

✓ Număr de beneficiari cu aparate ortodontice mobile aplicate: 13 (26 arcade)   

✓  Din totalul dosarelor depuse și evaluate până la data de 31 Decembrie, 59% dintre beneficiari 

sunt fete (eleve), în timp ce 41% sunt  beneficiari de sex masculin (elevi)  
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✓ 73% din elevii cu dosare depuse și evaluate până la data de 31 dec. 2019 se situează între 7-10 

ani, in timp ce 17% dintre aceștia se situează între 11-13 ani, diferenta de 2% au între 14-16 ani;  

✓ Distribuția elevilor cu dosare depuse și evaluate la data de 31 dec. 2020, în funcție de sectorul 

de domiciliu:   

✓ Distrbuția elevilor cu dosare depuse și evaluate la data de 31 dec. 2020, în funcție de numărul 

de vouchere comandate:  

 

 

 

 
 

Aprecieri și testimoniale părinți: 

• ”Aparatele sunt de foarte buna calitate!!! Si va spune asta un fost asistent medical principal care 

a lucrat si in stomatologie. Sunt placut surprinsa de calitatea superioara a rezultatului, si de 

exceptionalul management public de care ati dat dovada!!! Va multumesc!” - Victoria C. 

• ”Sunt foarte multumita de proiect!” - Elena D. 

• ”Nu am cuvinte sa spun cat de multumita sunt de promtitudinea cu care imi primesc 

raspunsurile la mail-uri, si de eficienta - Va multumesc!” - Mihaela S. 

• ”Apreciez foarte mult toate proiectele in derulare” - Simona M. 

• ”Felicitari! Echipa dumneavoastra este foarte eficienta.” - Mara P. 

• ”La cat mai multe proiecte pe viitor care sa vina in sprijinul nostru - Multumesc!”- Anda V. 

Mai multe aprecieri ale părinților, precum și date statistice, pot fi accesate pe site-ul dedicat 

proiectului, la Secțiunile Testimoniale, Statistici și Aprecieri părinți, astfel:  

http://smilemobile.assmb.ro/#statistici    

http://smilemobile.assmb.ro/#testimoniale   

 

 

http://smilemobile.assmb.ro/#statistici
http://smilemobile.assmb.ro/#testimoniale
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Informare și publicitate 

Promovarea proiectului a fost realizată în mediul online și 

offline prin materiale de informare și promovare,  

anunțuri si comunicate de presa privind implementarea 

proiectului, astfel:  

➢ Promovare TV, radio si online 

➢  

➢ Promovare pe site-ul ASSMB., pe site-ul 

dedicat proiectului și pe diverse platforme 

online, inclusive pe site-urile unităților 

partenere (operator de vouchere, unități 

affiliate)  

o http://assmb.ro/proiecte  

o http://smilemobile.assmb.ro/  

o https://www.portalinvatamant.ro/articole/diverse-

31/elevii-primesc-vouchere-de-1100-de-lei-bani-

pentru-aparate-dentare-proiectul-deja-aprobat-

8640.html  

o https://www.economica.net/vouchere-pentru-elevi-

in-vederea-montarii-de-aparate-ortodontice-mobile-

proiect-adoptat-de-cgmb_169417.html  

o https://legestart.ro/vouchere-pentru-dentist-pentru-

copiii-cu-varste-intre-7-si-16-ani/  

o http://www.euroavocatura.ro/stiri/14644/Consiliul_

General_al_Municipiului_Bucuresti_a_aprobat_proi

ectul_SMILE-Mobile_-

_vouchere_pentru_aparate_dentare_pentru_elevi  

o https://www.edupedu.ro/primaria-capitalei-a-

aprobat-acordarea-de-vouchere-elevilor-pentru-

aparate-dentare/ 

     

 

 

     

 

 

http://assmb.ro/proiecte
http://smilemobile.assmb.ro/
https://www.portalinvatamant.ro/articole/diverse-31/elevii-primesc-vouchere-de-1100-de-lei-bani-pentru-aparate-dentare-proiectul-deja-aprobat-8640.html
https://www.portalinvatamant.ro/articole/diverse-31/elevii-primesc-vouchere-de-1100-de-lei-bani-pentru-aparate-dentare-proiectul-deja-aprobat-8640.html
https://www.portalinvatamant.ro/articole/diverse-31/elevii-primesc-vouchere-de-1100-de-lei-bani-pentru-aparate-dentare-proiectul-deja-aprobat-8640.html
https://www.portalinvatamant.ro/articole/diverse-31/elevii-primesc-vouchere-de-1100-de-lei-bani-pentru-aparate-dentare-proiectul-deja-aprobat-8640.html
https://www.economica.net/vouchere-pentru-elevi-in-vederea-montarii-de-aparate-ortodontice-mobile-proiect-adoptat-de-cgmb_169417.html
https://www.economica.net/vouchere-pentru-elevi-in-vederea-montarii-de-aparate-ortodontice-mobile-proiect-adoptat-de-cgmb_169417.html
https://www.economica.net/vouchere-pentru-elevi-in-vederea-montarii-de-aparate-ortodontice-mobile-proiect-adoptat-de-cgmb_169417.html
https://legestart.ro/vouchere-pentru-dentist-pentru-copiii-cu-varste-intre-7-si-16-ani/
https://legestart.ro/vouchere-pentru-dentist-pentru-copiii-cu-varste-intre-7-si-16-ani/
http://www.euroavocatura.ro/stiri/14644/Consiliul_General_al_Municipiului_Bucuresti_a_aprobat_proiectul_SMILE-Mobile_-_vouchere_pentru_aparate_dentare_pentru_elevi
http://www.euroavocatura.ro/stiri/14644/Consiliul_General_al_Municipiului_Bucuresti_a_aprobat_proiectul_SMILE-Mobile_-_vouchere_pentru_aparate_dentare_pentru_elevi
http://www.euroavocatura.ro/stiri/14644/Consiliul_General_al_Municipiului_Bucuresti_a_aprobat_proiectul_SMILE-Mobile_-_vouchere_pentru_aparate_dentare_pentru_elevi
http://www.euroavocatura.ro/stiri/14644/Consiliul_General_al_Municipiului_Bucuresti_a_aprobat_proiectul_SMILE-Mobile_-_vouchere_pentru_aparate_dentare_pentru_elevi
https://www.edupedu.ro/primaria-capitalei-a-aprobat-acordarea-de-vouchere-elevilor-pentru-aparate-dentare/
https://www.edupedu.ro/primaria-capitalei-a-aprobat-acordarea-de-vouchere-elevilor-pentru-aparate-dentare/
https://www.edupedu.ro/primaria-capitalei-a-aprobat-acordarea-de-vouchere-elevilor-pentru-aparate-dentare/
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✓ Flyere și roll-up in mapele participanților la evenimente din 2019 organizate sau la care 

ASSMB. a participat, în calitate de expozant.  
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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  și modificat prin Consiliul General al Municipiului București Nr. 544/ 

din 24/10/2019. 

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, după cum urmează:  

✓ 51.000 copii cu vârste intre  5 si 14 ani; 

✓ 34.000 copii cu vârste între 14 si 18 ani;  

Repartizarea beneficiarilor proiectului pe anul 2019 (conform actului adițional. Nr. 1-

18320/28.06.2019) 

✓ 4500 Sportivi (copii cu vârste între 5-14 ani) 

✓ 3400 Sportivi (copii cu vârste între 14-18 ani) 

Activități :  

• Au fost elaborate și gestionate bazele de date referitoare la dosarele beneficiarilor, entitățile 

sportive implicate în procesul de implementare( cluburi sportive, federații sportive, licee 

vocaționale). 

• Au fost verificate toate doarele depuse și evaluate din punct de vedere administrativ; 

• A fost monitorizat procesul de implementare prin întâlniri periodice cu partenerii implicați si 

anume Compania Municipală de Sport respectiv Splitalul Clinic Colțea; 

• Săptămânal o echipă din cadrul Direcției Programe Proiecte, realizează vizite de lucru la 

Spitalul Clinic Colțea( Ambulatoriul spitalului) cu scopul monitorizarii circuitului 

beneficiarilor până la acordarea vizei medicale; 

• Săptămânal o echipă din cadrul Direcției Programe Proiecte, realizează vizite la Spitalul 

Clinic Colțea( Ambulatoriul spitalului) pentru scanarea analizelor medicale și distribuirea 

acestora către compania Municipală de Sport în vederea încărcării în aplicația de verificare, 

pusă la dispoziția beneficiarilor/părinților și reprezentanților legali pentru verificarea 

conținutului dosarului medical după efectuarea vizei medicale; 

• Transmiterea de către ASSMB către prestatorul de servicii medicale la sfârșitul fiecărei 

saptamani a propunerii privind programarea sportivilor primite din partea operatorului de 

servicii suport. 

• Programarea sportivilor incluși în proiect la Ambulatoriul de specialitate din cadrul 

Spitalului Colțea  și comunicarea de către operatorul de servicii suport a datei și orei la care 
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sportivul urmează să se prezinte în vederea efectuării investigațiilor medicale pentru 

obținerea vizei medicale sportive.  

• Prezentarea sportivilor la data si ora comunicate anterior de către operatorul de servicii 

suport. Reprogramarea va fi posibilă doar în cazurile în care există considerente medicale, 

probate cu acte medicale aferente, sau excepționale (participarea la competiții sportive) 

probate similar cu documente doveditoare, care fac imposibilă prezența sportivului la 

prestatorul de servicii medicale. 

• Elaborarea si actualizarea permanentă a unei baze de date cu beneficiarii pe grupe de vârstă, 

ramuri sportive, distribuție pe sexe si alte informații relevante cu scopul creării de statistici 

pe diferite domenii de interes; 

• Echipa de implementare a proiectului, realizează raportări zilnice, săptămânale și lunare cu 

situația dosarelor, aprobarea acestora și decontare, ce sunt publicate pe site-ul ASSMB la 

secțiunea proiecte proiect SĂNĂTATE PRIN SPORT; 

• Pentru a simplifica procesul de implementare a proiectului, echipa de implementare, a 

înaintat spre aprobare în luna Octombrie 2019 Consililui General al Municipiului București 

documentația pentru modificarea criteriilor de selecție a beneficiarilor, prin eliminarea 

criteriului privind domiciliul stabil sau viză de resedință în Municipiul București, astfel 

oferind posibilitatea sportivilor din provincie care activează/sunt legitimați la cluburi din 

Municipiul București, să beneficieze de sprijinul acordat în cadrul proiectului; 

• Propunearea a fost aprobată prin  Hotărârea Consililui General al Municipiului București nr. 

544/ din 24/10/2019. 

• Toate dosarele aprobate de către UIP sunt încărcate în platforma googledrive, pentru a oferii 

acces Companiei Municipale de Sport și implicit Spitalului Clinic Colțea la deciziile privind 

aprobarea dosarelor beneficiarilor;  

NB : Proiectul „Sănătate prin Sport„ derulat de către Primăria Municipiului București prin 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) este primul proiect de acest 

gen din Romania.   

Rezultate 

• Eficientizarea procesului de implementare al proiectului ca urmarea a modificării Hotărârii 

Consililui General al Municipiului București nr. 781/22.11.2018 cu Hotărârea Consililui 

General al Municipiului București nr. 544/ din 24/10/2019, prin care au fost schimbate 

Criteriile de eligibilitate privind selecția beneficiarilor 

• În cadrul proiectului „Sănatate Prin Sport” demarat in luna august 2019, au fost depuse până 

în luna Decembrie 2019,  366 de dosare din care 287 doare aprobate cu decizii. 

• Raportat la categoriile și ramurile sportive, au fost depuse dosare din urmatoarele 15 

segmente/sectoare sportive din Municipiul București, din care amintim : Basket, Fotbal, 
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Gimnastică, Gimnastică ritmică, Gimnastică artistică, Atletism, Natație, Scrimă, Handbal, 

Tenis de masă, Karate, King Boxing, Arte martiale, Lupte libere, Judo. 

• În anul 2019 au fot realizate  20 de intalniri de monitorizare la Spitalul Clinic Colțea; 

• 3 ședinte de lucru cu Compania Municipală de Sport ; 

• 3 baze de date realizate; 

• 5 statistici publicate pe site-ul proiectului; 

• 20 situații săptămânale, realizate de unitatea de implementare; 

• Au fost arhivate 18 bibliorafturi cu dosarele aprobate de catre Unitatea de Implementare ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Din totalitatea celor 287 de dosare aprobate, 265 dintre acestea au primit viză sportivă 

diferența fiind programată și urmează să se prezinte la viza medicală. 
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• Din cele 366 dosare, 149 sunt sportivi de sex feminin și 219 sportivi de sex masculin 

 

• Publicarea periodică de informații, date statistice si fotografii pe site-ul ASSMB. și site-ul 

operatorului de servicii suport privind stadiul de implementare a proiectului.  
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Echipa de proiect: 

Unitate de Implementare a proiectului ( UIP), stabilită prin decizia nr. 1018/22.08.2019 a 

Directorului General al ASSMB. 

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 

București și ASSMB vor publica pe site-urile propii comunicate de presă privind demararea 

proiectului, stadiul de implementare, precum si diseminarea rezultatelor finale.  

Promovarea proiectului se va realiza În mediul online și offline, unde se vor elabora materiale de 

informare și promovare și vor fi publicate anunțuri și comunicate de presă privind implementarea 

proiectului. 

Au fost realizate materiale de informare și promovare, au fost publicate anunțuri și comunicate de 

presa privind implementarea proiectului. 

Documentația de aprobare proiect, cât și anexele/formularele necesare in vederea completării 

dosarului, se pot obține accesând site-ul proiectului  http://sanatateprinsport.assmb.ro  si 

https://vizasportivi.ro . 

Articole și publicații referitoare la proiectul „SĂNĂTATE PRIN SPORT„ 

✓ http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/08_20181018.p

df  

✓ https://www.superfit.ro/medicina-sportiva/ 

✓ https://rohealthreview.ro/vize-sportive-pentru-tinerii-si-copiii-din-bucuresti-la-

spitalul-clinic-coltea/ 

✓ https://www.stiripesurse.ro/primaria-vrea-sa-acorde-gratuit-vize-medicale-bianuale-

pentru-85-000-de-sportivi-din-bucure-ti_1297306.html 

✓ https://www.facebook.com/pg/sportpentrutotibucuresti/posts/ 

✓ https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22756183-noi-promisiuni-ale-prim-riei-

capitalei-servicii-medicale-speciale-pentru-85-000-sportivi.htm 

✓ http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2018/noiemb_2018/HCGMB_781.pdf 

✓ http://www.frt.ro/ro/info_detalii/9856 

 

http://sanatateprinsport.assmb.ro/
https://vizasportivi.ro/
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/08_20181018.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/08_20181018.pdf
https://www.superfit.ro/medicina-sportiva/
https://rohealthreview.ro/vize-sportive-pentru-tinerii-si-copiii-din-bucuresti-la-spitalul-clinic-coltea/
https://rohealthreview.ro/vize-sportive-pentru-tinerii-si-copiii-din-bucuresti-la-spitalul-clinic-coltea/
https://www.stiripesurse.ro/primaria-vrea-sa-acorde-gratuit-vize-medicale-bianuale-pentru-85-000-de-sportivi-din-bucure-ti_1297306.html
https://www.stiripesurse.ro/primaria-vrea-sa-acorde-gratuit-vize-medicale-bianuale-pentru-85-000-de-sportivi-din-bucure-ti_1297306.html
https://www.facebook.com/pg/sportpentrutotibucuresti/posts/
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22756183-noi-promisiuni-ale-prim-riei-capitalei-servicii-medicale-speciale-pentru-85-000-sportivi.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22756183-noi-promisiuni-ale-prim-riei-capitalei-servicii-medicale-speciale-pentru-85-000-sportivi.htm
http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2018/noiemb_2018/HCGMB_781.pdf
http://www.frt.ro/ro/info_detalii/9856
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PROIECTUL „ DOCTORI PENTRU BUCUREȘTI” 

Obiectivul general al proiectului:  

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 

Activitățile proiectului 

  A.1. Constituirea echipei de proiect 

În 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 procedură 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.  

Echipa va fi constituită din 8 experți cheie pentru implementarea proiectului și monitorizarea 

activităților. 

✓ Manager proiect 

✓ Consilier juridic 

✓ Responsabil financiar 

✓ Responsabil CFP 

✓ Inspector administrative 

✓ Responsabil execuție contract 

✓ Secretar 

✓ Responsabil GDPR 

 

În termen de 45 de zile de la aprobarea Proiectului ”DOCTORI PENTRU BUCUREȘTI” 

de către Consiliul General al Municipiului București, ASSMB va elabora Regulamentul 

privind implementarea proiectului. 
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    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.  

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). 
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PROIECTUL „CRESTEREA COMPETENȚELOR MULTIDISCIPLINARE A 

PERSONALULUI MEDICAL ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII VIEȚII 

COPIILOR CU BOLI RARE”  

 

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul SOCIAL EUROPEAN 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Componența 1- Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare 

de sănătate  

Axă Prioritara  4 -Incluziunea socială și combaterea sărăciei  

Obiectiv specific 4.8 -Imbunatatirea nivelului de competente al profesioniștilor din 

sectorul medical 

Proiect implemetat de SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOIU" in 

parteneriat cu ASOCIAȚIA „PARTNET - PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE 

DURABILĂ”. 

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 

îmbunătățirea nivelului de competențe a 400 de profesioniști din sistemul medical de sănătate din 

cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, respectiv ale cadrelor medicale profesioniste din 

sistemul medical și ale asistenților medicali la nivel național, implicați în prevenirea, 

diagnosticarea precoce și tratarea bolilor rare la copii. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

OS 1: Îmbunătățirea competențelor profesionale a 400 de specialiști în furnizarea serviciilor 

medicale din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în vederea îmbunătățirii creșterii calității 

actului medical, accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, prin derularea de 

cursuri de formare profesională specifică. 
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OS 2: Creșterea abilităților și competențelor a 136 de profesioniști din sectorul medical, prin 

participarea acestora la simulări clinice privind utilizarea de instrumente medicale inovative. 

OS 3: Asigurarea unei mase critice de resurse umane calificate în domeniul medical a 76 de 

medici și 16 asistenți medicali prin participarea la schimburi de bune practici și congrese 

internaționale vizând bolile rare. 

Perioada de derulare:  

Decembrie 2017 - Decembrie 2020 

Buget:  

Valoarea totală: 5.210.903,12 lei finanțarea nerambursabilă în valoare de 4.400.086,59 lei, 

echivalentă cu 85 % din valoarea eligibilă aprobată și 15% de la bugetul Municipiului București 

prin Consiliul General al Municipiului București. 

Activități:  

Activitatea 1 Furnizarea programelor de formare profesională specifică către un număr de 

400 de specialiști implicați în furnizarea de servicii medicale 

Subactivitatea 1.1 Recrutarea, selecția și menținerea a 400 de profesioniști din sectorul 

medical în grupul țintă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie GT  
Bucuresti-

Ilfov 

Sud 
Muntenia 

Sud-Est Sud-Vest Centru Nord-Est Nord-Vest Vest 
TOTAL 

CATEGORIE 
GT: 

Medici 14 17 17 17 17 17 17 20 136 
Medici de familie 2 3 3 3 3 3 3 4 24 

Asistenți medicali 24 30 30 30 30 30 30 36 240 
TOTAL PE REGIUNE: 40 50 50 50 50 50 50 60 400 

 

Oras Ziua Data Locul de desfasurare Participanti 

Eveniment Targoviste Vineri 29/03/2019 Vila Blanca, etaj 1 50 

Eveniment Craiova Vineri 05/04/2019 Hotel Lido 70 

Eveniment Bucuresti Miercuri 17/04/2019 Spitalul Clinic Coltea 50 

Eveniment Iasi Vineri 10/05/2019 Spitalul Judetean Iasi 70 

Eveniment Constanta Vineri 17/05/2019 Spitalul Judetean Constanta 60 

Eveniment Cluj Miercuri 22/05/2019 Spitalul Judetean Cluj 70 

Eveniment Targu Mures Vineri 24/05/2019 Spitalul Judetean Targu Mures 50 

Eveniment Timisoara 
Vineri 

14/06/2019 
Spitalul Județean "Pius Brînzeu", 

Timișoara 
60 
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În urma desfasurarii evenimentelor de informare, selectie si recrutare grup tinta, in cadrul 

proiectului, au fost recrutati din partea beneficiarului (Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu) un 

numar de 139 medici specialisti din Spitale de Stat si 24 medici de familie aflati in relatii contractuale 

cu Casa de Asigurari. 

Numarul total de persoane recrutate fiind de 163 medici specialisti si medici de familie, depasind 

indicatorul de recrutare cu 3 persoane. 

CENTRALIZATOR GRUP TINTA RECRUTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subactivitatea 1.2 Organizarea și derularea programelor de formare profesională specifică 

pentru 400 persoane din grupul țintă 

 

 Dosare GT Rest de recrutat Obs. 

Medici 139 0  

Medici de familie 24 0  

Asistente medicale 240 0  
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Status demarare cursuri de formare profesională: 
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Detalierea cursurilor de formare profesională desfasurate in cadrul proiectului: 

1. Cursul de formare profesională „PROTOCOL PENTRU SCREENINGUL AUDITIV AL 

NOU NĂSCUȚILOR, DIAGNOSTICAȚI CU BOLI RARE„ desfasurat in perioada 17.09.2019 – 

21.09.2019. 

Locatia: Hotel Regina – Bulevardul Ferdinand nr. 22, Sinaia 

Formatori: Conf. Dr. Șerban Berteșteanu, Conf. Dr. Raluca Grigore, Conf. Dr. Răzvan Hainăroșie, 

ȘL Dr. Bogdan Popescu 

Numar persoane inscrise la curs: 25 

Numar persoane care au finalizat cursul: 25 

Detalii organizatorice: 

In perioada 17.09.2019 – 21.09.2019, in sala de conferințe din cadrul hotelului Regina din Sinaia, 

jud. Prahova s-a derulat cursul intitulat „PROTOCOL PENTRU SCREENINGUL AUDITIV AL 

NOU NĂSCUȚILOR, DIAGNOSTICAȚI CU BOLI RARE„. 

La curs s-au inscris si au participat 25 medici specialisti si medici de familie din urmatoarele 

institutii de sanatate publica: 

- Spitalul Municipal de urgenta Barlad; 

- Spitalul judetean Sf. Gheorghe 

- Spitalul de urgenta Petrosani; 

- Spitalul Municipal Adjud; 

- Spitalul Orasenesc Sinaia; 

- Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Maria Sklodowska Curie”, Bucuresti; 

- Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului Prof. Dr. Alfred Rusescu, Bucuresti; 

- Spitalul Municipal Orsova; 

- Spitalul Municipal Medgidia; 

- Spitalul judetean Valcea; 

- Spitalul Clinic de Urgență București; 

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin Opriş. 

Cursul s-a desfasurat in sala de conferințe pusa la dispozitie in interiorul hotelului in perioada 

17.09.2019 – 21.09.2019. Check-in-ul in unitatea hoteliera s-a realizat in data de 17.09.2019, 

incepand cu ora 14:00. Check-out-ul s-a realizat in data de 21.09.2019 imediat dupa servirea 

pranzului. 

Spitalul Gomoiu, in calitate sa de organizator si Solicitant in cadrul proiectului, a distribuit 

fiecarui cursant un kit medical format din: Agenda, pix, Ebook reader, halat medical, bluză 

medicală, pantaloni medicali si papuci medicali. 
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2. Cursul de formare profesională „LARINGOMALACIA ȘI TRAHEOMALACIA – 

ALGORITM DIAGNOSTIC ȘI TERAPEUTIC„ desfasurat in perioada 25.09.2019 – 29.09.2019. 

Locatia: Hotel Ibis, Constanța, Bld. Mircea cel Bătrân, Nr. 39B-41 

Formatori: Conf. Dr. Șerban Berteșteanu, Conf. Dr. Raluca Grigore, Conf. Dr. Răzvan Hainăroșie, 

ȘL Dr. Bogdan Popescu 

Numar persoane inscrise la curs: 33 

Numar persoane care au finalizat cursul: 33 

Detalii organizatorice: 

In perioada 25.09.2019 – 29.09.2019, in sala de conferințe din cadrul hotelului Hotel Ibis, 

Constanța, Bld. Mircea cel Bătrân, Nr. 39B-41 s-a derulat cursul intitulat „LARINGOMALACIA ȘI 

TRAHEOMALACIA – ALGORITM DIAGNOSTIC ȘI TERAPEUTIC„. 

La curs s-au inscris si au participat 33 medici specialisti si medici de familie din urmatoarele 

institutii de sanatate publica: 

- Spitalul Sf Maria Iasi; 

- Spitalul Municipal Tirgu Mures; 

- Spitalul Elena Beldimana Barlad; 
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- Spitalul Judetean de urenta Moromati Botosani; 

- Spitalul Clinic Municipal Oradea; 

- Spitalul Judetean Constanta; 

- Spitalul Municipal Roman; 

- Spitalul Municipal Aiud; 

Cursul s-a desfasurat in sala de conferințe pusa la dispozitie in interiorul hotelului in perioada 

25.09.2019 – 29.09.2019. Check-in-ul in unitatea hoteliera s-a realizat in data de 25.09.2019, 

incepand cu ora 14:00. Check-out-ul s-a realizat in data de 29.09.2019 imediat dupa servirea 

pranzului. 

Spitalul Gomoiu, in calitate sa de organizator si Solicitant in cadrul proiectului, a distribuit 

fiecarui cursant un kit medical format din: Agenda, pix, Ebook reader, halat medical, bluză 

medicală, pantaloni medicali si papuci medicali. 

 

3. Cursul de formare profesională “PROTOCOL PENTRU SCREENINGUL AUDITIV AL 

NOU NĂSCUȚILOR, DIAGNOSTICAȚI CU BOLI RARE„ desfasurat in perioada 09.10.2019 – 

13.10.2019. 

Locatia: Hotel Regina – Bulevardul Ferdinand nr. 22, Sinaia 

Formatori: Conf. Dr. Șerban Berteșteanu, Conf. Dr. Raluca Grigore, Conf. Dr. Răzvan Hainăroșie, 

ȘL Dr. Bogdan Popescu 

Numar persoane inscrise la curs: 37 

Numar persoane care au finalizat cursul: 36 

Numar de persoane care au absolvit cursul dintre cei prezenti: 36 

Numar de persoane care au abandonat cursul: 1 

Detalii organizatorice: 
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In perioada 09.10.2019 – 13.10.2019, in sala de conferințe din cadrul hotelului Regina din Sinaia, 

jud. Prahova s-a derulat cursul „PROTOCOL PENTRU SCREENINGUL AUDITIV AL NOU 

NĂSCUȚILOR, DIAGNOSTICAȚI CU BOLI RARE„ 

La curs s-au inscris si au participat 37 medici specialiști și medici de familie din următoarele 

instituții de sănătate publică: 

- Spitalul Municipal Roman; 

- Spitalul de urgență Petroșani; 

- Spitalul Municipal Câmpulung; 

- Spitalul Municipal Slobozia; 

- Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș; 

- Spitalul Clinic de urgență pentru copii Brașov; 

- Spitalul Nehoiu Buzau; 

- Spitalul Municipal Arad; 

- Spitalul Municipal Bihor; 

Cursul s-a desfășurat în sala de conferințe pusă la dispoziție în interiorul hotelului în perioada 

09.10.2019 – 13.10.2019. Check-in-ul în unitatea hotelieră s-a realizat in data de 09.10.2019, 

începand cu ora 14:00. Check-out-ul s-a realizat în data de 09.10.2019 imediat după servirea 

pranzului. 

Spitalul Gomoiu, in calitate sa de organizator și Solicitant in cadrul proiectului, a distribuit 

fiecarui cursant un kit medical format din: Agenda, pix, Ebook reader, halat medical, bluză 

medicală, pantaloni medicali si papuci medicali. 
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4. Cursul de formare profesională „ABLATIA CU RADIOFRECVENȚĂ ÎN PATOLOGIA 

OSTEOARTICULARĂ PEDIATRICĂ „ desfasurat in perioada 21.10.2019 – 25.10.2019. 

Locația: Hotel Regina – Bulevardul Ferdinand nr. 22, Sinaia 

Formatori: Șef Lucrari Dr. Stefan Gavriliu, Dr. Costel Vlad, Dr.Stefana Carp, Șerban Hamei, 

Dr.Ecaterina Japei  

Număr persoane înscrise la curs: 20 

Număr persoane care au finalizat cursul: 20 

Detalii organizatorice: 

În perioada 21.10.2019 – 25.10.2019, în sala de conferințe din cadrul hotelului Regina din Sinaia, 

jud. Prahova s-a derulat cursul „ABLATIA CU RADIOFRECVENȚĂ ÎN PATOLOGIA 

OSTEOARTICULARĂ PEDIATRICĂ „ 

La curs s-au înscris și au participat 20 medici specialițti ți medici de familie din următoarele 

instituții de sănătate publică: 

- Spitalul Clinic de copii Brașov; 

- Spitalul Sf Maria Iași; 

- Spitalul Clinic de urgențe Sf Spiridon Iași; 

Cursul s-a desfășurat în sala de conferințe pusă la dispoziție în interiorul hotelului în perioada 

21.10.2019 – 25.10.2019. Check-in-ul în unitatea hotelieră s-a realizat in data de 21.10.2019, 
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incepand cu ora 14:00. Check-out-ul s-a realizat în data de 25.10.2019 imediat după servirea 

prânzului. 

Spitalul Gomoiu, în calitate sa de organizator ți Solicitant în cadrul proiectului, a distribuit fiecărui 

cursant un kit medical format din: Agenda, pix, Ebook reader, halat medical, bluză medicală, 

pantaloni medicali și papuci medicali. 

 
5. Cursul de formare profesională “LARINGOMALACIA ȘI TRAHEOMALACIA – 

ALGORITM DIAGNOSTIC ȘI TERAPEUTIC„ desfașurat în perioada 23.10.2019 – 27.10.2019. 

Locația: Hotel Acasă la Dracula, Poiana Brașov, Str. Poiana lui Stechil, Nr. 22 

Formatori: Conf. Dr. Raluca Grigore, Conf. Dr. Șerban Berteșteanu, Conf. Dr. Răzvan Hainăroșie, 

ȘL Dr. Bogdan Popescu  

Numar persoane inscrise la curs: 51 

Numar persoane care au finalizat cursul: 50 

Detalii organizatorice: 

În perioada 23.10.2019 – 27.10.2019, în sala de conferințe din cadrul hotelului Hotel Acasă la 

Dracula, Poiana Brașov, Str. Poiana lui Stechil, Nr. 22 s-a derulat cursul intitulat 

„LARINGOMALACIA ȘI TRAHEOMALACIA – ALGORITM DIAGNOSTIC ȘI 

TERAPEUTIC„. 

La curs s-au inscris și au participat 52 medici specialiști și medici de familie din următoarele 

instituții de sănătate publică: 

- Spitalul Orașenesc Hațeg; 

- Spitalul Municipal Aiud; 

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș; 

- Spitalul Clinic Județean de Urgențe pentru copii Cluj-Napoca; 

- Spitalul clinic de copii Brașov; 

- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași; 
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- Spitalul Municipal de Urgență Bârlad. 

Cursul s-a desfășurat în sala de conferințe pusă la dispoziție în interiorul hotelului în perioada 

23.10.2019 – 27.10.2019. Check-in-ul în unitatea hotelieră s-a realizat in data de 23.10.2019, 

începand cu ora 14:00. Check-out-ul s-a realizat in data de 27.10.2019 imediat dupa servirea 

prânzului. 

Spitalul Gomoiu, în calitate sa de organizator și Solicitant în cadrul proiectului, a distribuit 

fiecarui cursant un kit medical format din: Agenda, pix, Ebook reader, halat medical, bluză 

medicală, pantaloni medicali și papuci medicali. 

În urma desfașurării cursurilor de formare profesională, 403 specialiști din domeniul medical au 

beneficiat de formare, respectiv: 240 asistenți medicali (Partenerul 1), 139 medici specialiști din 

spitale și 24 medici de familie. 
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Subactivitatea 1.3 Dezvoltarea competențelor specialiștilor implicați în programe prioritare 

de sănătate prin utilizarea instrumentelor inovative ce vizează derularea de simulări clinice 

pentru 136 de medici, ce vor fi complementare cursurilor de formare specifică derulate în 

cadrul subactivității A 1.2. și vor face parte integrantă din programul de formare al 

medicilor. 

Status demarare simulări clinice: 

 

 

În lunile noiembrie și decembrie 2019, în cadrul proiectului au fost desfășurate 3 sesiuni de 

simulări clinice, având locul de desfășurare Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, 

Bulevardul Basarabia nr.21, sector 2, București. 

Obiectivele programului exprimate în competențe: 

1. Evaluarea preliminară screeningului auditiv: 

✓ otoscopia- diferența între normal și patologic la cazurile clinice prezentate (ex. de otita 

seroasa tipica copiilor cu boli rare, otita medie acută, cazuri de atrezie de conduct auditiv și 

malformație de ureche externă și ureche medie); 

✓ importanța impedansmetriei (timpanograma și reflexe stapediene- semnificație clinică, 

aspect normal și aspect patologic la cazurile clinice prezentate-ex. sd Angelman); 

2. Screeningul auditiv: 

✓ prezentarea aparaturii- SERA, ACCUSCREEN, ECHOSCREEN; 

✓ otoemisiuni acustice- semnificație clinică, metodologie de înregistrare, dificultăți de 

înregistrare și strategii de reusită, protocol de follow -up, demonstrație pe cazuri clinice; 

✓ ABR de screening-semnificație clinică, metodologie de înregistrare, dificultăți de 

înregistrare și strategii de reusită, protocol de follow -up, demonstrație pe cazuri clinice; 

3. Diagnosticul hipoacuziei la copil: 

✓ potentiale evocate auditive- semnificație clinică, metodologie de înregistrare, dificultăți de 

înregistrare și strategii de reușită, protocol de follow -up, demonstrație pe cazuri clinice cu 

efectuare în somn natural (Pierre Robin) și cu sedare în sala de operații; 
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✓ ASSR- semnificație clinică, metodologie de înregistrare, dificultăți de înregistrare și 

strategii de reușită, protocol de follow -up, demonstrație pe cazuri clinice cu efectuare în 

somn natural și cu sedare în sala de operații; 

✓ audiograma tonală- semnificație clinică, metodologie de înregistrare: cale aeriană și cale 

osoasă, tehnica de mascare, dificultăți de înregistrare și strategii de reușită, demonstrație pe 

cazuri clinice de hipoacuzie neurosenzorială și de transmisie și cazuri de atrezie de conduct 

auditiv; 

✓ audiograma vocala-implicatii, metodologie de înregistrare (ex. copil cu neuropatie 

auditivă); 

✓ audiograma in camp liber- prezentare aparatura, principiu de înregistrare, indicații, 

demonstrații practice la copii cu patologie audiologică (copii cu hipoacuzie 

neurosenzorială protezați acustici pentru verificarea protezării acustice, copii cu vârste ce 

implică lipsa de colaborare la audiograma tonală); 

4. Bilantul vestibular la copil: 

✓ Videonistagmoscopia cu masca cu telecamera în infrarosu wireless-prezentare aparatura 

✓ Demonstrații de videonistagmoscopie-observarea nistagmusului spontan, relevat, 

pozițional la pacient cu observație de vertij paroxistic pozitional benign remis, 

repoziționare otolitică la pacient cu vertij paroxistic pozitional benign, cazuri de cefalee la 

copil); 

5. Diagnosticul si tratamentul minim invaziv al osteomului osteoid: 

✓ pacient în vârsta de 10 ani cunoscut cu o formațiune tumorală la nivelul 1/3 medii tibie 

dreapta cu simptomatologie ți aspect imagistic sugestive pentru diagnosticul de osteom 

osteoid; 

✓ s-a practicat sub anestezie generală ablatia cu radiofrecvență a formațiunii tumorale cu 

exemplificarea timpilor operatori în sala de operație; 
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Activitatea 2 Îmbunătățirea competențelor tehnice a 92 de specialiști din sistemul medical 

prin participarea la activități transnaționale 

Subactivitatea 2.1 Organizarea schimburilor de bune practici pentru 32 de persoane 

Schimbul de bune practice pentru 32 de persoane din grupul titan (16 asistenti medicali si 16 

medici specialisti), se va desfasura in luna martie 2020. 

În anul 2019, în cadrul acestei subactivități au fost demarate o serie de acțiuni în vederea derulării 

în luna martie 2020 în bune condiții a activității.  

Acțiunile demarate în anul 2019: 

- Semnarea contractului cu firma organizatoare a schimbului de bune practici, respectiv 

Golden SERVICE SRL; 

- Incheierea actului adițional la contract de organizare a schimbului de bune practici; 

- Procedura de selecție a membrilor GT la schimbul de bune practici; 
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- Intâlniri de lucru cu reprezentanții firmei din Italia; 

Subactivitatea 2.2 Participarea unui număr de 60 de specialiști din domeniul medical la 

congrese vizând domeniile prioritare de sănătate 

Identificarea de manifestari internaționale, naționale, regionale, locale, congrese, conferințe, 

simpozioane/seminarii, grupuri de lucru care vizeaza domeniile prioritare de sanatate in vederea 

selectării unui congres (selectie manifestari identificate, contactare telefonica organizatori, aflare 

informații referitoare la desfășurarea manifestărilor, condițiile de participare, termenul de 

înscriere, locația de desfășurare, temele abordate) și centralizarea acestora în vederea selectării 

unui congres/conferință; 

Nr. Crt. Denumire eveniment Data Locatie Organizator Link site Detalii

1

Al VII-lea Congres al 

Societatii Romane de 

Ultrasonografie in 

Obstretica si 

ginecologie 2019

11-13 aprilie 

2019

Hotel Imperial Inn, Targu 

Mures

Societatea Română de 

Ultrasonografie în 

Obstetrică și Ginecologie 

(SRUOG) in colaborare 

cu PROevents & 

Conference SRL.

https://sruog2019.medical-

congresses.ro

Societatea Română de Ultrasonografie în Obstetrică și 

Ginecologie (SRUOG), organizează în Târgu Mureș, la Hotel 

Imperial Inn, a 7a ediție a Congresului SRUOG. Societatea 

a decis să ne reîntoarcem în centrul țării, în primăvara 

anului viitor, datorită succesului deosebit de care s-a 

bucurat Congresul din anul 2017, având o participare 

record de peste 800 de medici.

Ediția aceasta vom pregăti, așa cum v-am obișnuit, un Curs 

Precongres – Fetal Echocardiography, susținut de către 

Prof.  Joanna Dangel-Polonia în data de 11 aprilie.

Vă întâmpinăm cu aceeași ospitalitate și căldură, într-o 

ambianţă elegantă și modernă, şi dorim să vă oferim o 

manifestare științifică unică. Avem convingerea că lectorii 

de excepţie internaţionali pe care i-am invitat și de 

această dată, împreună cu participarea tuturor 

specialiștilor români, vor satisface așteptările 

dumeavoastră.

2

Congresul National al 

Societatii Romane de 

transplant Medular

09-11 mai 2019
Senatul Romaniei, Palatul 

Parlamentului, Bucuresti

Societatea Română de 

transplant Medular in 

colaborare cu PALOMA 

TOURS SRL.

https://srtm2019.medical-

congresses.ro

Manifestarea anuală cu participare internațională, 

“Congresul Societății Române de Transplant Medular" 

care a ajuns la a treia ediție.

Prezenţa dumneavoastră reprezintă un excelent prilej de a 

sintetiza şi împărtăşi cunoştinţe actuale, a deschide noi 

orizonturi, într-un domeniu atât de inovativ, ca 

transplantul de celule stem hematopoietice precum și a 

asigura suportul științific în dezvoltarea profesională a 

personalului medical.

Indicațiile de transplant de celule stem hematopoietice s-

au extins considerabil, devenind la ora actuală standard de 

tratament nu numai în bolile hematologice, dar și boli 

autoimune sau neurologice.

Nr. Crt. Denumire eveniment Data Locatie Organizator Link site Detalii

1

Al VII-lea Congres al 

Societatii Romane de 

Ultrasonografie in 

Obstretica si 

ginecologie 2019

11-13 aprilie 

2019

Hotel Imperial Inn, Targu 

Mures

Societatea Română de 

Ultrasonografie în 

Obstetrică și Ginecologie 

(SRUOG) in colaborare 

cu PROevents & 

Conference SRL.

https://sruog2019.medical-

congresses.ro

Societatea Română de Ultrasonografie în Obstetrică și 

Ginecologie (SRUOG), organizează în Târgu Mureș, la Hotel 

Imperial Inn, a 7a ediție a Congresului SRUOG. Societatea 

a decis să ne reîntoarcem în centrul țării, în primăvara 

anului viitor, datorită succesului deosebit de care s-a 

bucurat Congresul din anul 2017, având o participare 

record de peste 800 de medici.

Ediția aceasta vom pregăti, așa cum v-am obișnuit, un Curs 

Precongres – Fetal Echocardiography, susținut de către 

Prof.  Joanna Dangel-Polonia în data de 11 aprilie.

Vă întâmpinăm cu aceeași ospitalitate și căldură, într-o 

ambianţă elegantă și modernă, şi dorim să vă oferim o 

manifestare științifică unică. Avem convingerea că lectorii 

de excepţie internaţionali pe care i-am invitat și de 

această dată, împreună cu participarea tuturor 

specialiștilor români, vor satisface așteptările 

dumeavoastră.

2

Congresul National al 

Societatii Romane de 

transplant Medular

09-11 mai 2019
Senatul Romaniei, Palatul 

Parlamentului, Bucuresti

Societatea Română de 

transplant Medular in 

colaborare cu PALOMA 

TOURS SRL.

https://srtm2019.medical-

congresses.ro

Manifestarea anuală cu participare internațională, 

“Congresul Societății Române de Transplant Medular" 

care a ajuns la a treia ediție.

Prezenţa dumneavoastră reprezintă un excelent prilej de a 

sintetiza şi împărtăşi cunoştinţe actuale, a deschide noi 

orizonturi, într-un domeniu atât de inovativ, ca 

transplantul de celule stem hematopoietice precum și a 

asigura suportul științific în dezvoltarea profesională a 

personalului medical.

Indicațiile de transplant de celule stem hematopoietice s-

au extins considerabil, devenind la ora actuală standard de 

tratament nu numai în bolile hematologice, dar și boli 

autoimune sau neurologice.

 

Pregătirea dosarului de selecție și înscriere a membrilor GT medici la congres (pregătirea 

documentelor de selecție și înscriere a membrilor grupului țintă medici la congres, respectiv: 

formular solicitare participare la congres, declarație de angajament, fișa de evaluare dosar 

participare la congrese, anunț selecție participanți la congrese);  

Prezentarea procedurii de selecție ți a informațiilor suport în vederea participării la congres a 

membrilor GT participanți la Simulările clinice din lunile noiembrie ți decembrie 2019 (perioada 

congres, locatie congres, detalii privind transport, cazare, hrana s.a.); 
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Rezultate:   

✓ 403 de dosare de înscriere in grupul țintă al proiectului; 

✓ 403 de specialiști implicați in furnizarea de servicii medicale selectați, după cum urmează: 

139 de medici implicați in furnizarea de servicii medicale, 240 de asistenți medicali 

implicați in furnizarea de servicii medicale, 24 de medici de familie implicați in furnizarea 

de servicii medicale; 

✓ 9 programe de educație medicală continuă pentru medici proiectate/creditate de Colegiul 

Medicilor in conformitate cu metodologia in vigoare; 

✓ 160 de medici (136 de medici si 24 de medici de familie) participanți la programele de 

educație medicală continuă in specializarile Ortopedie si ORL dupa cum urmeaza: 

Modul Ortopedie – tematică curs:  

- Ablatia minim invaziva cu radiofrecventa a osteomului osteoid: simulare clinica si 

implicatii practice; 

Modul ORL - tematică curs:  

- Protocol pentru Screeningul auditiv al nou nascutilor diagnosticati cu boli rare; 

- Laringomalacia si traheomalacia - algoritm diagnostic si terapeutic; 

✓ 3 programe de educație medicală continuă pentru asistenți medicali proiectate/creditate de 

OAMGMAMR in conformitate cu metodologia in vigoare; 

✓ 403 persoane participante la modulul de egalitate de șanse si nondiscriminare si la modulul 

dezvoltare durabilă; 

✓ 400 de kit-uri de cursuri acordate pentru facilitarea acumulării cunoștințelor in timpul 

cursului si eficientizarea programului de formare profesională specifică; 

✓ 128 de medici participanți la simulările clinice efectuate cu ajutorul echipamentelor 

inovative achiziționate;  

Aspecte contractuale: 

1. Acte adiționale: 

- Act adițional nr.5/23.01.2019, aprobat de OIRPOSDRU București-Ilfov, privind modificări 

ale: valorii contractului de finanțare, Descrierea proiectului din Cererea de finanțare – 

Obiective proiect, Obiective specifice ale proiectului, Rezultate așteptate, Context, 

Justificare, Grup țintă, Relevanță, Principii orizontale, Metodologie, Indicatori prestabiliți, 

Activități previzionate; modificarea Planului de achiziții și a Bugetului proiectului. 

- Act adițional nr.6/05.02.2019, aprobat de OIRPOSDRU București-Ilfov, privind modificări 

ale Valorii contractului – Anexa 1 la Contractul de finanțare – Condiții specifice. 

- Act adițional nr.7/30.08.2019, aprobat de OIRPOSDRU București-Ilfov, privind modificări 

ale Cererii de finanțare și anexelor acesteia 

- Act aditional nr.8/23.10.2019, aprobat de OIRPOSDRU București-Ilfov, privind modificări 

ale Cererii de finanțare și anexelor acesteia 
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2. Notificări: 

- Notificarea nr.5/05.02.2019, aprobată de OIPOSDRU București-Ilfov, Nota de acceptare 

cu numărul de înregistrare 1191/13.02.2019, prin care s-a solicitat completarea echipei de 

proiect din partea S și P1. 

- Notificarea nr.6/25.02.2019, aprobată de OIPOSDRU București-Ilfov, Nota de acceptare 

cu numărul de înregistrare 1794/06.03.2019, prin care s-a solicitat modificarea echipei de 

proiect din partea P1. 

- Notificarea nr.7/26.03.2019 aprobată de OIPOSDRU București-Ilfov, Nota de acceptare cu 

numărul de înregistrare 2582/28.03.2019, prin care s-a solicitat modificarea echipei de 

proiect din partea S. 

- Notificarea nr.8/06.05.2019 aprobată de București-Ilfov prin care s-a solicitat modificarea 

echipei de proiect din partea P1. 

- Notificarea nr.9/15.05.2019 aprobată de București-Ilfov prin care s-a solicitat modificarea 

echipei de proiect din partea P1. 

- Notificarea nr.10/19.06.2019 aprobată de București-Ilfov prin Nota de acceptare cu 

numărul de înregistrare 5311/24.06.2019, prin care s-a solicitat modificarea echipei de 

proiect din partea P1. 

- Notificare nr.11/08.07.2019 aprobată de București-Ilfov prin care s-a solicitat modificarea 

echipei de proiect din partea P1. 

- Notificare nr. 12/08.10.2019 aprobata de OIR Bucuresti-Ilfov prin care s-a solicitat 

modificarea echipei de proiect din partea S. 

 

3. Rapoarte tehnice de progres: 

- Raportul tehnic nr.3 a fost depus și înregistrat în MySMIS in data de 28.09.2018. 

- Raportul tehnic nr.4 a a fost depus și înregistrat în MySMIS cu nr.8037/10.12.2018. 

- Raportul tehnic nr.5 a fost depus și înregistrat în MySMIS in data de 11.04.2019, la care s-

au adus 2 rânduri de completări cu numerele de înregistrare 3282/22.04.2019 și 

3283/22.04.2019. 

- Raportul tehnic nr.6 a fost depus și înregistrat în MySMIS in data de 25.06.2019. 

- Raportul tehnic nr.7 a fost depus și înregistrat în MySMIS in data de 09.08.2019. 

- Raportul tehnic nr.8 a fost depus și înregistrat în MySMIS in data de 12.09.2019. 

- Raportul tehnic nr.9 a fost depus și înregistrat în MySMIS in data de 23.10.2019. 

- Raportul tehnic nr.10 a fost depus și înregistrat în MySMIS in data de 03.12.2019 

- Raportul tehnic nr.11 a fost depus și înregistrat în MySMIS in data de 24.12.2019 
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Status demarare achiziții: 

Tipul 

achiziției 

Procedu

ra 

aplicată 

Valoare

a 

estimat

ă 

CF 

Valoarea 

contract

ată 

Data 

publicăr

ii în 

SEAP 

Data 

semnării 

contractu

lui 

Durat

ă 

contra

ct 

Stadiul aplicării 

procedurii 

Materiale 

consumab

ile S 

Achiziție 

directă 

16,184.0

0 

10.906,4

0 

07.04.20

19 

08.04.201

9 
N/A 

Finalizată 

(DA22771597 - 

DNS BIROTICA 

S.R.L.) 

Kituri 

cursuri - 

medici S 

Cerere 

de 

ofertă/ 

Procedur

ă 

simplific

ată 

160,000.

74 

151,044.

32 

04.06.20

19 

08.07.201

9 
2 luni 

Finalizată (contract 

nr.89/08.07.2019 

D.A.C. 

COMPANY EXIM 

SRL) 

Echipame

nte 

medicale 

S 

Negocier

e fara 

publicare

a unui 

anunt in 

prealabil 

426,838.

60 

358,687.

90 

23.08.20

19 

02.09.201

9 

2 luni  Finalizată (contract 

nr.106/02.09.2019 

– Lotul 1 - 

SIRAMED SRL; 

contract 

nr.107/02.09.2019 

– Lotul 2 - 

MEDTRONIC 

ROMANIA SRL) 

Servicii 

de 

transport 

aerian 

grup țintă 

S 

Achiziție 

directă 

115,966.

00 
N/A N/A N/A N/A În grafic 

Servicii 

de 

Norme 

proprii 

80,001.3

2 
78.540 19.02.20 11.03.201 22 luni Finalizată (contract 

nr.28/11.03.2019 – 
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organizar

e 

campanii 

S 

pentru 

servicii 

Anexa 

2B 

19 9 S.C. GEOMATICA 

S.R.L.) 

Servicii 

de 

organizar

e cursuri 

medici S 

Norme 

proprii 

pentru 

servicii 

Anexa 

2B 

304,640.

00 

298.547,

2 

19.02.20

19 

11.03.201

9 
22 luni 

Finalizată (contract 

nr.29/11.03.2019 – 

S.C. GEOMATICA 

S.R.L.) 

Servicii 

de 

organizar

e simulări 

clinice - 

medici S 

Norme 

proprii 

pentru 

servicii 

Anexa 

2B 

306,000.

60 
299.880 

19.02.20

19 

11.03.201

9 
22 luni 

Finalizată (contract 

nr.30/11.03.2019 – 

S.C. GEOMATICA 

S.R.L.) 

Servicii 

de 

organizar

e 

congrese - 

medici S 

Norme 

proprii 

pentru 

servicii 

Anexa 

2B 

90,756.6

0 
89.000 

19.02.20

19 

11.03.201

9 
22 luni 

Finalizată (contract 

nr.31/11.03.2019 – 

S.C. GEOMATICA 

S.R.L.) 

Servicii 

de 

organizar

e schimb 

de bune 

practici 

Norme 

proprii 

pentru 

servicii 

Anexa 

2B 

280,082.

24 
279.680 

19.02.20

19 

11.03.201

9 
22 luni 

Finalizată (contract 

nr.32/11.03.2019 – 

S.C. GEOMATICA 

S.R.L.) 

Servicii 

formare 

profesion

ală EMC 

S 

Norme 

proprii 

pentru 

servicii 

Anexa 

2B 

219,200.

00 

219,000.

00 

13.06.20

19 

01.07.201

9 
18 luni 

Finalizată (contract 

nr.83/01.07.2019 – 

S.O.R.L.C.C.F.) 
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Servicii 

de 

identificar

e, 

recrutare 

și selecție 

grup țintă 

S 

Achiziție 

directă 

146,965.

00 

142,145.

5 

19.02.20

19 

06.03.201

9 
22 luni 

Finalizată (contract 

nr.26/06.03.2019 - 

S.C. ARRA 

Network S.R.L.) 

Servicii 

de 

organizar

e cursuri - 

asistenți 

P1 

Achiziție 

privată 

competit

ivă 

conform 

Ordin 

MFE 

556,920.

00 

553,207.

20 

108207/

79/ 

15.02.20

19 

04.03.201

9 
13 luni 

Finalizată (contract 

nr.108207/97/04.03

.2019 – S.C. 

TRAVEL PR 

FRESH IDEAS 

S.R.L. 

Materiale 

consumab

ile cursuri 

P1 

Achiziție 

directă 

28,560.0

0 

29,999.3

5 

19.04.20

18 

20.04.201

8 
13luni 

Finalizată (contract 

nr.108207/10/20.04

.2018 – S.C. BIRO-

MEDIA TRADING 

S.R.L.) 

Echipame

nte IT P1 

Achiziție 

directă 

29,599.9

9 

29.379,0

1 

15.04.20

19 

20.04.201

9, 

DA22880

873 

12luni 

Finalizată (S.C. 

FLAX 

COMPUTERS 

S.R.L. - 

108207/134/19.04.2

019) 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

111 

 

ACHZIȚIE STATUS 

Servicii de organizare campanii – S – 

Lot 1 

- Achiziție finalizată, încărcată în MySMIS și verificată de 

ofițerul de monitorizare 

Servicii de organizare cursuri - medici 

– S – Lot 2  

- Achiziție finalizată, încărcată în MySMIS și verificată de 

ofițerul de monitorizare 

Servicii de organizare simulări clinice 

- medici – S – Lot 3 

- Achiziție finalizată, încărcată în MySMIS și verificată de 

ofițerul de monitorizare 

Servicii de organizare congrese - 

medici – S – Lot 4 

- Achiziție finalizată, încărcată în MySMIS și verificată de 

ofițerul de monitorizare 

Servicii de organizare schimb de bune 

practici – S – Lot 5 

- Achiziție finalizată, încărcată în MySMIS și verificată de 

ofițerul de monitorizare 

- Act adițional modificare părți contractante (în urma 

schimbării denumirii firmei partenere) 

Servicii de identificare, recrutare și 

selecție grup tinta – S 

- Achiziție finalizată, încărcată în MySMIS și verificată de 

ofițerul de monitorizare 

Servicii formare profesională EMC – 

S 

- Achiziție finalizată, încărcată în MySMIS în curs de 

verificare  

Materiale consumabile – S 

 

- Achiziția 1 finalizată, încărcată în MySMIS și verificată 

de ofițerul de monitorizare 

- Achiziția 2 – în curs de completare (se mai pot 

achiziționa materiale consumabile  

Kituri cursuri - medici – S 

 

- Achiziție finalizată, încărcată în MySMIS ți verificată de 

ofițerul de monitorizare 

Echipamente medicale – S - Achiziție finalizată, încărcată în MySMIS ți verificată de 

ofițerul de monitorizare 

Servicii transport aerian grup tinta S - Achiziție nedemarată 

- Achiziția se va iniția în urma stabilirii schimbului de 

bune practici din Italia 

 -  
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Informare ți publicitate 

Promovarea proiectului a fost realizată în mediul online unde au fost publicate anunțuri și 

comunicate de presă privind implementarea proiectului, diseminarea rezultatelor periodic și 

diseminarea rezultatelor finale ale proiectului. 

http://spitalgomoiu.ro/pocu/ 

https://www.facebook.com/108207BOLIRARE/ 

http://spitalgomoiu.ro/pocu/evenimente-noutati/ 

https://www.formaremedicală.ro/24-de-medici-de-familie-inclusi-intr-un-program-despre-bolile-

rare-la-copii/ 

http://spitalgomoiu.ro/pocu/
http://spitalgomoiu.ro/pocu/evenimente-noutati/
https://www.formaremedicala.ro/24-de-medici-de-familie-inclusi-intr-un-program-despre-bolile-rare-la-copii/
https://www.formaremedicala.ro/24-de-medici-de-familie-inclusi-intr-un-program-despre-bolile-rare-la-copii/
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WORKSHOP-URI CONFERINȚE ȘI  EVENIMENTE 

CONFERINȚA „TESTAREA GENETICĂ LA CANCERUL DE SÂN ÎN STADII 

INCIPIENTE”  

 

În data de 25 februarie 2019, ASSMB, cu sprijinul Centrului pentru Tineret al 

Municipiului București a organizat evenimentul dedicat proiectului „Testarea genetică la cancerul 

de sân în stadii incipiente”.  

Printre invitații la eveniment s-au numărat Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, 

reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai Parlamentului României, ai Ministerului Sănătății, 

ai Colegiului Medicilor din București, ai Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din 

România, pacienți, reprezentanți ai laboratoarelor implicate în efectuarea de teste genetice, medici 

oncologi de la spitalele bucureștene. 

Primarul General, Gabriela Firea, a subliniat faptul că acest program, care vine în sprijinul 

pacienților diagnosticați cu cancer de sân, este unic la nivel național. „Am inițiat anul trecut acest 

proiect știind cu exactitate ce înseamnă și care sunt beneficiile sale, pentru că, în urmă cu cinci 

ani, o persoană apropiată a trecut prin emoțiile și anxietatea generate de acest diagnostic. Am 

aflat atunci că există un test care ar putea să dea informații despre prognosticul bolii și despre 

căile eficiente de tratament. Tratamentul realizat pe baza acestui test și-a dovedit viabilitatea. 

Ghidarea tratamentului oncologic în funcție de profilul genetic oferă rezultate mai bune în 

termeni de supraviețuire, astfel că, am decis să ne implicăm și să susținem costurile mari ale 

acestor teste. Cu toate acestea, cred că un tratament cât mai adecvat, stabilit special pentru 
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fiecare pacient, îi oferă acestuia mai multe șanse să-și recapete sănătatea, dar este și o formă de 

prevenție, reducând posibilitatea de recidivă a bolii”, a declarat Primarul General.  

Directorul Medical al ASSMB, Dr. Turkes Ablachim, a declarat la rândul său că acest 

proiect este deosebit de valoros pentru pacientele nou diagnosticate cu cancer de sân, subliniind că 

există în ghidurile medicale internaționale recomandări referitoare la testele genetice, acestea fiind 

foarte importante pentru prognosticul și alegerea tratamentului adecvat.  

  

 

 

Informare și publicitate:  

✓ http://www.assmb.ro/stirea/101 

✓ https://www.amosnews.ro/gabriela-firea-testarea-genetica-la-cancerul-de-san-stadii-

incipiente-este-un-program-unic-la-nivel 

✓ https://foto.agerpres.ro/foto/detaliu/12110770 

 

 

http://www.assmb.ro/stirea/101
https://www.amosnews.ro/gabriela-firea-testarea-genetica-la-cancerul-de-san-stadii-incipiente-este-un-program-unic-la-nivel
https://www.amosnews.ro/gabriela-firea-testarea-genetica-la-cancerul-de-san-stadii-incipiente-este-un-program-unic-la-nivel
https://foto.agerpres.ro/foto/detaliu/12110770
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SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A INFERTILITĂȚII  

În data de 7 Noiembrie 2019, la Palatul Parlamentului, Administrația Spitalelor și 

Serviciilor în parteneriat împreună cu Asociația SOS Infertilitatea și cu sprijinul Centrului pentru 

Tineret al Municipiului București a organizat dezbaterea intitulată „Fertilizarea in Vitro în 

Romania, între așteptări și realități.” Evenimentul a avut loc în contextual în care, perioada 4-10 

noiembrie 2019 a fost marcată Săptămâna Europeană a Fertilității.  

               Dezbaterea a reprezentat o continuare a dialogului între factorii implicați în reproducerea 

asistată medical din România.  

              Evenimentul a fost marcat de prezența Primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, 

reprezentanți ai Agenției Naționale de Transplant, decidenți politici în domeniul medical, medici, 

specialiști în reproducere asistată și fertilizare in vitro, embriologi, asociații medicale, pacienți și 

reprezentanți ai pacienților, reprezentanți ai clinicilor medicale de specialitate precum și ai 

farmaciilor.  

               La dezbatere au fost prezente și cupluri beneficiare ale procedurilor FIV asigurate de 

Primăria Capitalei, care și-au arătat aprecierea pentru modul de derulare a proiectelor.  
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CAMPANII – PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII ȘI PUNCTUL FOCAL 

În funcție de prioritățile locale, Serviciul Promovarea Sănătății și Punctul Focal are 

competențe și atribuții care constau în dezvoltarea și implementarea, la nivel local, a programelor de 

promovare a sănătății și de educație pentru sănătate, cum ar fi: programe/ore de educație pentru 

nutriție sănătoasă și prevenirea obezității, activitate fizică, prevenirea fumatului, a consumului de 

alcool, educație pentru sănătate orală, campanii de informare cu privire la importanța donării de 

sânge etc. De asemenea, inițiază, desfășoară și colaborează cu instituții organizații 

neguvernamentale, asociații la organizarea de activități, programe, proiecte dedicate sănătății 

mamei și copilului 

În cursul anului 2019, Serviciul Promovarea Sănătății și Punctul Focal a demarat campanii 

pentru promovarea sănătății, desfășurate în toate unitățile de învățământ de stat, nivel preșcolar și 

școlar, precum și cursuri și evenimete adresate viitorilor părinți, workhop-uri pentru elevi și 

conferințe medicale.  
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SĂNĂTATEA E ÎN MÂINILE TALE - EDIȚIA III  

 

 

 

 

 

 

Obiectivele generale ale campaniei le reprezintă educarea și conștientizarea importanței 

spălatului pe mâini și importanța prevenției bolilor transmisibile. În acest an școlar, lecțiile au inclus 

demonstraţii practice cu plăci Petri, iar copiii au învățat cum să se spele corect pe mâini și care sunt 

riscurile mâinilor murdare.   

Obiectivele specifice ale campaniei: informarea copiilor privind riscul de boli infecţioase ce se 

transmit prin mâinile murdare și evidențierea legăturii dintre importanța spălatului pe mâini și bolile 

care pot deriva din nepracticarea acestui obicei sau din practica defectuoasă. 

Durata: Proiectul s-a derulat în perioada 15 octombrie 2019 (Ziua Mondială a Spălatului pe 

Mâini) - 13 decembrie 2019. 

Rezultatele campaniei 

• Conștientizarea de către copii a importanței spălatului pe mâini și importanța prevenției bolilor 

transmisibile. 

• Creșterea numărului copiilor informați cu privire la legătura dintre spălatul mâinilor și bolile care 

pot deriva din nepracticarea acestui obicei sau din practica defectuoasă. 

• Creșterea numărului de elevi care adoptă măsurile recomandate în vederea eliminării factorilor de 

risc cu privire la bolile transmisibile. 

Obiective atinse: 

1. Informare:  

✓ Număr de ore desfășurate: 4.256 ore;   

✓ Aproximativ 36.000 copii din 172 de grădinițe de stat din Municipiul București  

✓ Aproximativ 81.000 de elevi din 208 unități de învățământ primar de stat – clasele                           

0 – IV din Municipiul București 
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2. Participare 

✓ Toate grădinițele de stat din Municipiul București  

✓ Toate școlile de nivel primar din Municipiul București 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Materiale informative distribuite: 

✓ 800 Afișe campanie A3  - 2 buc/unitate de 

învățământ 

✓ 220 Plăci Petri folosite în demonstrații desfășurate 

în 12 unități de învățământ: Școala Gimnazială 

“Cezar Bolliac”, Școala Gimnazială Nr. 80, Școala 

Gimnazială Nr. 86, Liceul Teoretic “Dante Aligheri”, 

Școala Gimnazială Nr. 56, Școala Gimnazială 

“Iancului”, Școala Gimnazială Nr. 82, Școala 

Gimnazială Nr. 88, Școala Gimnaziala Nr. 195, 

Școala Gimnazială “Liviu Rebreanu”, Școala 

Gimnazială 89 “Nicolae Labiș”, Școala Gimnazială 

Mexic. 

➢ Număr de copii care au participat la ore 116.908; 

➢ Număr chestionare privind comportamentele 

completate la clasă: 667 chestionare.  

➢ Număr chestionare feedback completate de 

către părinți       on-line: 621 chestionare. 

➢ Buletine informative transmise către 30.884 părinți 
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CAMPANIA DE PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ORALE - EDIȚIA II 

Organizatorul Campaniei este Primăria Municipiului București prin Administrația Spitalelor 

și Serviciilor Medicale București. 

 Acţiunea se adresează copiilor din grădinițele de stat din București și elevilor din 

învățământul de stat, raportându-ne la clasele 0-VII. 

Scopul campaniei este de a transmite preșcolarilor și elevilor din ciclul primar regulile de 

îngrijire în igiena orală pentru a preveni apariția complicațiilor stomatologice.  

Orele de educație dentară sunt susținute de către medicii stomatologi din rețeaua medicală 

școlară a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

Obiectivele campaniei sunt informarea copiilor privind afecțiunile orale și factorii de risc 

care contribuie la producerea acestor afecțiuni, transmiterea de recomandări privind menținerea 

sănătății orale, evidențierea legăturii dintre sănătatea orală și cea generală și importanța pentru un 

organism sănătos a prevenției afecțiunilor orale. 

Acțiunile întreprinse pentru campania de sănătate orală: 

• Acțiuni de informare; tehnici corecte de periaj dentar; tehnicile de periaj explicate pe scurt 

(Tehnica Fones și Tehnica Ruloului); deprinderea unor obiceiuri alimentare sănătoase; alimente 

cariogene și cario-protectoare; controale gratuite, în mod regulat, la medicul dentist din cabinetele 

școlare; posibilitatea sigilării molarilor/premolarilor în cabinetele medicale școlare. 

Instrumente utilizate  în desfășurarea  campaniei 
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         Orar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kituri formate din periuță și clepsidră 

La sfârșitul fiecărei ore, copiii  din grăținițe au 

primit kituri cu periuță și clepsidră, menite  să le 

sporească interesul privind igiena orală, fiind 

distribuite 33.500 kit-uri. 
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Rezultatele campaniei 

Campania desfășurată și-a atins obiectivul, astfel că 

potrivit informațiilor oferite de medicii dentiști se 

observă o creștere a 

numărului de consultații 

și tratamente 

stomatologice în 

cabinetele școlare din 

Municipiul București. În 

urma celor 3.577 de ore 

de educație pentru sănătate orală susținute din data de 

19 noiembrie 2018 și până în data de 14 iunie 2019, preșcolarilor și elevilor din clasele 0 – VII   le-

au fost explicate tehnica periajului corect, durata acestuia, frecvența cu care trebuie executat,  copiii 

înțelegând necesitatea unui stil de viață sănătos în privința igienei orale și pentru avea dinți sănătoși 

și frumoși. 

Rezultatele acestui program au fost cele scontate, copiii fiind extrem de receptivi la mesajul 

educațional transmis de către cadrele medicale. 

✓ Conștientizarea de către copii a importanței consultului stomatologic. Astfel, putem observa că 

numărul de consultații și numărul de tratamente stomatologice au crescut considerabil; 

✓ Crearea și deprinderea unor reguli de bază cu ajutorul sfaturilor medicilor stomatologi; 
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CAMPANIA ,,SIGILAREA GRATUITĂ A MOLARULUI DE 6 ANI” 

Campania ,,SIGILAREA GRATUITĂ A MOLARULUI DE 

6 ANI” a fost demarată pe data de 9 octombrie 2019, iar 

beneficiarii sunt elevii între 6 și 8 ani din școlile de stat din 

București.  

Implementarea acestei campanii a fost necesară, deoarece în 

urma consultațiilor efectuate de medicii stomatologi din 

Rețeaua de Medicină Școlară a ASSMB, aceștia au constatat 

o incidență crescută a carierii molarului de 6 ani, care este 

un dinte definitiv. 

În primele luni ale anului școlar 2019-2020, în cele 144 de 

cabinete stomatologice școlare administrate de Primăria 

Capitalei prin ASSMB s-au prezentat peste 17.000 de elevi 

și s-au aplicat peste 64.000 de tratamente.  

În ceea ce privește sigilarea molarului de 6 ani, în primele 3 

luni de la demararea campaniei  campaniei  s-au prezentat 

1.589 de copii și s-au realizat  3.775 de sigilări. 
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CAMPANIA ”COPIII SĂNĂTOȘI AI BUCUREȘTIULUI” – EDIȚIA I 

Prin intermediul Campaniei „Copiii sănătoși ai 

Bucureștiului”, Primăria Municipiului București prin 

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 

(ASSMB), în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate 

Publică (INSP), Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București (ISMB), Federația Națională a Asociațiilor de 

Părinți – Invățământ Preuniversitar (FNAP), Centrul de 

Proiecte Educaționale și Sportive (PROEDUS) și Centrul 

pentru Tineret al Municipiului București (CTMB), dorește 

să dezvolte comportamente sănătoase care să prevină bolile 

netransmisibile majore. 

Obiective : 

➢ educarea unor comportamente alimentare sănătoase și de 

practicare a activităților fizice; 

➢ schimbarea unor comportamente nesănătoase și renunțarea 

la sedentarism. 

➢ prevenirea obezității în rândul copiilor și tinerilor;  

➢ prevenirea unor boli cronice asociate unei alimentații nesănătoase și sedentarismului la vârsta 

adultă;  

➢ Comportamentele promovate în cadrul campaniei sunt:  

➢ a) Consumul unor cantități adecvate de apă, în detrimentul 

consumului de sucuri îndulcite;  

➢ b) Consumul a 3 porții de legume și 2 porții de fructe zilnic – cu 

rol protectiv al sistemului cardio-vascular;  

➢ c) Consumul zilnic al micului dejun – important în menținerea 

indicelui de masă corporală și creșterea performanțelor școlare;  

➢ d) Practicarea zilnică a 60 de minute de activitate fizică moderat 

intensă – benefică în îmbunătățirea sănătății sistemului muscular 

și osos, cu rol în controlul greutății, cu efecte pozitive asupra 

sănătății mintale și proceselor cognitive.  

➢ , 
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Beneficiari ai campaniei 

Campania „Copiii sănătoși ai Bucureștiului” s-a adresat  tuturor elevilor claselor a 5- a și a  6-a din 

învățământul preuniversitar de stat, însumând un număr de 25.000 de copiii și 860 de ore susținute 

de medicii din cabinetele medicale școlare.  

➢ Campania s-a adresat și părinților, prin elaborarea unui Ghid 

de alimentație sănătoasă și activitate fizică, instrument util în 

orientarea adulților în a oferi copiilor suportul nutrițional 

adecvat, dar și supravegherea necesară. Ghidul a fost încărcat 

pe pagina web a ASSMB, iar părinții au fost informați cu 

privire la acesta în formularul de acord.  

➢ Durata campaniei: Campania s-a derulat în perioada martie 

– iunie 2019.  

 

 

Indicatori ai campaniei 

 

➢ Număr de ore desfășurate: 860 ore;   

➢ Număr de copii care au participat la ore 20.300; 

➢ Număr de materiale distribuite:  

✓ 136 de mape pentru medici conținând: suport de curs, 

 prezentarea powerpoint printată, planșe;  

✓ 1.100 afișe A3 conținând informații și imagini cu privire la 

campanie;  

✓ 1.100 afișe motivaționale conținând mesajele campaniei;  

✓ 20.000 de jurnale privind consumul de legume și fructe.  
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CAMPANIA DE SCREENING AL CONSUMULUI PERSONAL DE ALCOOL 

  ZIUA AUDIT – 5 IUNIE 2019 

Primăria Capitalei, prin ASSMB, s-a alăturat inițiativei partenerilor săi, Institutul Național de 

Sănătate Publică (INSP) și Alianța de Luptă Împotriva Alcoolului și Toxicomaniilor (ALIAT), 

împreună cu Fedrația Națională a Asociațiilor de Părinți (FNAP) și Centrul de Tineret a 

Municipiului București (CTMB), în organizarea Zilei Naționale a testării consumului personal de 

alcool, la nivelul Municipiului București, ca parte a unei acțiuni naționale.  

Rezultate  

ASSMB a organizat 18 centre de testare a consumului personal de alcool,  în conformitate cu 

metodologia inițiatorilor, în cadrul a 8 spitale din subordine (Spitalul Clinic „Colțea”, Spitalul de 

Psihiatrie „Obregia”, Spitalul de psihiatrie „Gorgos”, Centrul de Evaluare și Tratare a 

Toxicodependențelor „Sf. Stelian”, Spitalul Clinic Filantropia, Spitalul Clinic „Dr.Th. Burghele”, 

Spitalul Clinic „Carol Davila”), a 9 cabinete medicale universitare ale Universiății București, 

Universității Politehnice, Universității de Arte, Universității de Arhitectură, Universității de 

Construcții, Universității de Medicină și Farmacie, Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinara, Academia de Studii Economice, Facultatea de Electronicăși unul în cadrul instituției 

ASSMB.  
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In data de 5 iunie au fost aplicate în cele 18 centre de testare ale ASSMB un număr de 1720 de 

chestionare, populației cu vârsta de peste 18 ani, din care, 988 de chestionare în centrele 

universitare și 636 chestionare în cele 8 spitale participante.  

Din cei 1720 de participanți chestionați: 

✓ 82,5% au un consum nepericulos de alcool, înregistrând scoruri între 

0 și 7 puncte,  

✓ 13,2% au un consum riscant de alcool, care, deși nu le provoacă în 

prezent probleme de sănătate, perpetuat va produce în viitor 

afecțiuni având ca și cauză alcoolul,  

✓ 2,21% au un consum nociv de alcool, ceea ce înseamnă că 

tulburările legate de consumul de alcool deja există și se manifestă;   

✓ 2,09% au un consum extrem de nociv de alcool, încadrând acești 

consumatori în categoria de dependență, cu afectarea gravă a stării 

de sănătate. De altfel, mai mult de 2/3 din ei au fost pacienți ai 

spitalelor ASSMB în care s-a realizat testarea.    

Materiale promoționale 

Organizatorii au pus la dispozitie materiale promotionale pentru fiecare centru de testare constând 

în 2 tricouri cu logo-ul campaniei, 2 afișe A3 cu menționarea PMB și ASSMB ca parteneri 

principali în București, 50 de flyere informative și 50 de flyere privind scorurile. 

INIMI TINERE BAT PENTRU TINE 

Locația proiectului: București 

Perioada de desfășurare: februarie – aprilie 2019 

Obiectivele proiectului: testarea consumului 

personal de alcool 

Obiectivul general: conștientizarea nevoii de sânge, 

celule stem, țesuturi pentru salvarea de vieți și 

motivarea tinerilor către a devein sprijin pentru cei 

aflați în suferință prin donare de sânge, înscriere in 

Registrul donatorilor voluntari de celule stem.   

Obiective specifice: creșterea numărului de donatori 

de sânge și de celule hematopoetice 

Grupul țintă: studenții din Universitățile Bucureștene 
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Activități derulate: organizarea a 7 workshopuri la principalele universități din București 

(Universitatea Politehnică, Universitatea de Medicină și Farmacie, Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară, Universitatea de Muzică, 

Academia de Științe Economice, Facultatea de Electronică). 

Justificarea proiectului: Nevoia de sânge în Capitală este cu 

mult mai mare decât oriunde în țară, Centrul de transfuzii 

București fiind asaltat de cereri, însă donatorii sunt puțini și 

uneori viețile care depind de o pungă de sânge sunt puse în 

pericol. Bolile grave de sânge pot fi tratate uneori doar cu 

celule stem de la donatori compatibili.   

Rezultatele proiectului:  

Aproximativ 400 de studenți au primit informații cu privire la 

donarea de sânge, registrul național al donatorilor de celule 

stem hematopoietice și registrul național al donatorilor, finnd 

incurajați să vină în sprijinul semenilor lor printr-o atitudine 

civică altruistă 

    

ȘI COPIII ALERGICI AU DREPTUL LA EDUCAȚIE  

 

ASSMB în colaborare cu Asociația Română de Educație în Alergii a 

inițiat, începând din luna mai 2019, o serie de workshop-uri prin care 

tot personalul medical școlar este pregătit pentru a interveni rapid în 

cazul în care se declanșează o reacție alergică severă.  

Pentru cei aproximativ 800 de elevi alergici din școlile de stat din 

capitală, personalul medical din Rețeaua Școlară a Capitalei, aflată în 

subordinea Administrația 

Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București, s-a reunit pentru a 

discuta cum se poate crea un 

mediu sigur la școală   pentru ca 

acești copii să nu riște nimic grav. 

Obiectivele proiectului: conștientizarea riscurilor asupra 

sănătății, ce sunt determinate de alergii severe 



 

  

 

 

131 

 

 Obiectivul  general: preîntâmpinarea problemelor create de alergii  

Obiective specifice: instruirea personalului medical din cabinetele de medicină generală și 

stomatologică pentru a putea interveni rapid în cazul în care se declanșează o reacție alergică severă 

Grupul țintă: copiii cu alergii severe înscriși în învățământul de stat din Municipiul București 

Numărul de participanți în cadrul proiectului: 758 medici și asistenți medicali din rețeaua 

Școlară (Medicină Generală și Stomatologie) și 4 participanți din cadrul ASSMB. – Serviciul 

Promovare a Sănătății și Punctul  Focal și Direcția Medicină Școlară 

Activități derulate: organizarea a 7 workshop-uri pentru instruirea personalului medical din 

Rețeaua Școlară 

Justificarea proiectului: Numărul cazurilor de alergii 

înregistrate în rândul copiilor este în continuă creștere. 

Alergia este o afecțiune gravă, care poate pune în pericol 

viața celui care o dezvoltă. Statisticile arată că afecțiunile 

alergice au înregistrat „o explozie” în ultimii ani. La ora 

actuală, 80 de milioane de europeni suferă de diferite 

alergii, iar unul din trei copii are sau a avut manifestări 

alergice. 

 

CURSUL ”ȘCOALA PĂRINȚILOR”  

 

Organizatorul cursului este Primăria Municipiului București 

prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București. 

Cursul ”Școala Părinților” este GRATUIT și este susținut 

lunar, sub o formă unitară, în toate maternitățile din 

subordinea ASSMB., respectiv: Spitalul Clinic 

”Filantropia”, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie 

”Prof. Dr. Panait Sîrbu", Spitalul Clinic ”Nicolae Malaxa” și 

Spitalul Clinic ”Dr. Ion Cantacuzino”. 

Cursul este format 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. Fiecare modul durează aproximativ 2 ore, iar la 
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finalul acestora participanții primesc certificate de puericultură și certificate de absolvire. 

Prin intermediul celor 3 parteneri ai proiectului 

Care Direct, Next Step și Cord Blood Center, în 

cadrul ultimului modul, se organizeaza o 

tombolă cu premii constând în accesorii utile 

viitoarelor mămici care alăptează. 

OBIECTIV:  

Obiectivul principal al campaniei este ca viitorii 

părinți să obțină informații relevante despre 

viața de părinte chiar de la specialiștii din cele 4 

maternități. 

 

STATISTICĂ 2019: 2178 de viitor părinți au urmat cursurile “Școala Părinților” în cele 4 

maternități administrate de Primăria Capitalei.  

TESTIMONIALE: 

„Am apreciat înalta pregătire profesională a cadrelor 

medicale, faptul că informațiile au fost prezentate într-o 

manieră succintă și într-un limbaj accesibil tuturor 

cursanților. Sincere mulțumiri.”  

„A fost un curs util și interactiv, îl recomand tuturor 

viitorilor părinți. Ne-am încărcat cu energie pozitivă și ne 

simțim mult mai pregătiți pentru venirea pe lume a micuței 

noastre. Mulțumim echipei medicale pentru implicare.” 

”Cursurile au fost foarte detaliate și ni s-a răspuns la toate 

întrebările. Mulțumim personalului foarte bine pregătit și 

deschis către viitorii părinți.” 

”În cadrul cursului Școala Părinților au fost discutate subiecte foarte importante abordate. 

Recomand cursul oricărei viitoare mămici.” 

”Cursul este interactiv, util și cu multe informații esențiale despre nou-născut și îngrijirea 

acestuia.” 
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ACTIVITĂȚI ÎNTREPRINSE DE ASSMB: 

- strânsă relaționare cu cadrele medicale implicate în proiect; 

- furnizarea materialelor necesare cursurilor: certificate puericultură, acorduri participare curs, 

chestionare feedback, fluturași promovare, mape etc; 

- informarea partenerilor în privința ultimelor module pentru a distribui premiile incluse în tombola 

lunară; 

- participare lunară SPSPF la ultimele module ale cursurilor pentru realizarea fotografiilor; 

- realizare mesaje (text) + editare fotografii pentru a fi postate pe paginile oficiale de Facebook: 

ASSMB, Spitalul Clinic Prof. Dr. Panait Sîrbu, Spitalul Clinic Filantropia, Spitalul Clinic Dr. I. 

Cantacuzino, Spitalul Clinic Nicolae Malaxa.  
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EVENIMENTE BABY BOOM ȘI BABY EXPO 

 

 

 

 

 

 

Primăria Capitalei, prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, a susținut 

două dintre cele mai importante evenimente de parenting din București – Baby Boom (edițiile 

primăvară – 4-7 aprilie 2019 și toamnă – 17 – 20 octombrie 2019) și Baby Expo (27 – 29 

septembrie 2019). Patru maternități au participat la 

cele doua evenimente: 

• Spitalul Clinic de Obstetrică și     

Ginecologie „Filantropia”  

• Spitalul Clinic de Obstetrică și 

Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu”  

• Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino” 

• Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” 

 

Publicul țintă a fost alcătuit din viitoare și actuale mămici, precum și pentru copiii cu vârste 

cuprinse între 0 si 7 ani, peste 4000 de participanți la fiecare eveniment în parte. 

Peste 20 de medici și asistente din cele 4 maternități au distribuit materiale informative despre 

spitale, dar și despre cursurile gratuite “Școala Părinților”. Au fost organizate inclusiv tombole cu 

premii atractive pentru cei prezenți la eveniment. 
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Impactul participării maternităților a fost unul pozitiv, apreciat atât de participanții ce au fost extrem 

de interesați, cât și de organizatori. 
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BULETIN INFORMATIV (NEWSLETTER) ADRESAT PĂRINȚILOR COPIIL OR 

ÎNSCRIȘI ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN MUNICIPIUL 

BUCUREȘTI 

CONTEXT: 

Primăria Capitalei, prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, menține o 

legătură constantă cu părinții copiilor înscriși în sistemul de învățământ de stat din Municipiul 

București.  

ASSMB a prelucrat o baza de date în urma completării acordurilor de către părinți la începutul 

anilor școlari 2018 – 2019 și 2019 – 2020 aferente campaniilor de educație pentru sănătate, 

”Campania de Promovare a Sănătății Orale”, ”Sănătatea e în mâinile tale” și ”Copiii sănătoși ai 

Bucureștiului’. 

În anul 2019 au fost procesate 79.458 de acorduri primite de la cadrele medicale din Rețeaua de 

Medicină Școlară. S-au înregistrat 46.514 e-mailuri valide ale părinților, iar aceștia primesc 

săptămânal noutăți medicale din partea ASSMB pe diferite arii de interes: Medicină Școlară, 

Proiecte dedicate sănătății, Informații despre spitalele PMB. 

ACTIVITĂȚI ÎNTREPRINSE DE ASSMB: 

- strânsă relaționare cu Direcția Medicina Școlară în vederea obținerii informațiilor relevante pentru 

părinți; 

- realizarea unui planificator / calendar lunar cu idei de mesaje pentru părinți, aprobat în prealabil cu 

managementul ASSMB; 

- realizare mesaje (text) + editare imagini, infografice, colaje, gif-uri etc., și integrarea lor în sistemul 

online de transmitere newslettere; 

- după transmiterea informațiilor, serviciul SPSPF adaptează materialul informativ pentru rețeaua 

socială Facebook – pagina oficială ASSMB. 

Link-uri: 

1. Newsletter 09.09.2019 - http://assmb.ro/article/instiintare-inceput-de-an-scolar-2019-2020 

2. Newsletter 16.09.2019 - http://assmb.ro/article/lista-cabinetelor-stomatologice-din-unit-ile-de-inv-

mant-preuniversitar-i-universitar-de-stat-din-municipiul-bucure-ti 

3. Newsletter 24.09.2019 - http://assmb.ro/article/triajul-epidemiologic-in-colile-i-gr-dini-ele-de-stat-

din-bucure-ti-realizat-in-timp-record-de-medicii-colari 

4. Newsletter 02.10.2019 - http://assmb.ro/article/i-copiii-alergici-au-dreptul-la-educa-ie 

5. Newsletter 08.10.2019 - http://assmb.ro/article/aten-ie-p-rin-i-sigilare-gratuit-a-molarului-de-6-ani-

iat-cum 

6. Newsletter 10.10.2019 - http://assmb.ro/article/stop-v-a-i-sp-lat-pe-maini 

http://assmb.ro/article/instiintare-inceput-de-an-scolar-2019-2020
http://assmb.ro/article/lista-cabinetelor-stomatologice-din-unit-ile-de-inv-mant-preuniversitar-i-universitar-de-stat-din-municipiul-bucure-ti
http://assmb.ro/article/lista-cabinetelor-stomatologice-din-unit-ile-de-inv-mant-preuniversitar-i-universitar-de-stat-din-municipiul-bucure-ti
http://assmb.ro/article/triajul-epidemiologic-in-colile-i-gr-dini-ele-de-stat-din-bucure-ti-realizat-in-timp-record-de-medicii-colari
http://assmb.ro/article/triajul-epidemiologic-in-colile-i-gr-dini-ele-de-stat-din-bucure-ti-realizat-in-timp-record-de-medicii-colari
http://assmb.ro/article/i-copiii-alergici-au-dreptul-la-educa-ie
http://assmb.ro/article/aten-ie-p-rin-i-sigilare-gratuit-a-molarului-de-6-ani-iat-cum
http://assmb.ro/article/aten-ie-p-rin-i-sigilare-gratuit-a-molarului-de-6-ani-iat-cum
http://assmb.ro/article/stop-v-a-i-sp-lat-pe-maini
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7. Newsletter 16.10.2019 - http://assmb.ro/article/aten-ie-p-rin-i-a-inceput-sezonul-virozelor 

8. Newsletter 22.10.2019 - http://assmb.ro/article/servicii-medicale-stomatologice-performante-prin-

assmb 

9. Newsletter 28.10.2019 - http://assmb.ro/article/zambet-impecabil-p-rin-i-mul-umi-i-aparate-

ortodontice-pentru-elevi 

10.  Newsletter 07.11.2019 - http://assmb.ro/article/deficien-ele-de-vedere-ale-copiilor-dumneavoastr-

pot-fi-depistate-de-medicul-colar-in-cabinet 

11.  Newsletter 21.11.2019 - http://assmb.ro/article/prima-statistic-medical-a-copiilor-din-bucure-ti-

alergiile 

12.  Newsletter 03.12.2019 -  http://assmb.ro/article/rezultatele-campaniei-sigilarea-molarului-de-6-ani 

13. Newsletter 13.12.2019 - http://assmb.ro/article/30-de-secunde-pentru-copiii-dumneavoastr 

14. Newsletter 07.01.2020 - http://assmb.ro/article/aten-ie-la-grip 

15. Newsletter 10.01.2020 - http://assmb.ro/article/top-sfaturi-pentru-o-s-n-tate-excelent-in-2020 

16. Newsletter 20.01.2020 - http://assmb.ro/article/cat-de-des-se-schimb-periu-a-de-din-i 

17. Newsletter 23.01.2020 - http://assmb.ro/article/impreun-invingem-gripa 

18. Newsletter 28.01.2020 - http://assmb.ro/article/grip-sau-r-ceal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://assmb.ro/article/aten-ie-p-rin-i-a-inceput-sezonul-virozelor
http://assmb.ro/article/servicii-medicale-stomatologice-performante-prin-assmb
http://assmb.ro/article/servicii-medicale-stomatologice-performante-prin-assmb
http://assmb.ro/article/zambet-impecabil-p-rin-i-mul-umi-i-aparate-ortodontice-pentru-elevi
http://assmb.ro/article/zambet-impecabil-p-rin-i-mul-umi-i-aparate-ortodontice-pentru-elevi
http://assmb.ro/article/deficien-ele-de-vedere-ale-copiilor-dumneavoastr-pot-fi-depistate-de-medicul-colar-in-cabinet
http://assmb.ro/article/deficien-ele-de-vedere-ale-copiilor-dumneavoastr-pot-fi-depistate-de-medicul-colar-in-cabinet
http://assmb.ro/article/prima-statistic-medical-a-copiilor-din-bucure-ti-alergiile
http://assmb.ro/article/prima-statistic-medical-a-copiilor-din-bucure-ti-alergiile
http://assmb.ro/article/rezultatele-campaniei-sigilarea-molarului-de-6-ani
http://assmb.ro/article/30-de-secunde-pentru-copiii-dumneavoastr
http://assmb.ro/article/aten-ie-la-grip
http://assmb.ro/article/top-sfaturi-pentru-o-s-n-tate-excelent-in-2020
http://assmb.ro/article/cat-de-des-se-schimb-periu-a-de-din-i
http://assmb.ro/article/impreun-invingem-gripa
http://assmb.ro/article/grip-sau-r-ceal
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LAPTELE MATERN, PRIMUL DAR AL VIEȚII PENTRU NOU-NĂSCUȚI 

  Un eveniment deosebit organizat cu ocazia 

Săptămânii Mondiale a Alăptării de Primăria 

Municipiului Bucureşti și Administrația 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București a 

reunit la Teatrul Excelsior reprezentanți ai celor 

patru maternități administrate de Municipalitate, 

dar și actuali și viitori părinți.  

Tema dezbătută, într-o atmosferă relaxată, a fost 

alăptarea, o pledoarie pentru alimentația la sân 

și beneficiile alimentației cu lapte matern pe 

termen lung.  

Mamele au primit sfaturi despre tehnica 

alăptării de la specialiști neonatologi, medici și asistente de la cele patru maternități ale ASSMB: 

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Filantropia Bucuresti, Spitalul Clinic Prof. Dr. Panait 

Sirbu - Maternitatea Giulesti, Spitalul Clinic Nicolae Malaxa și Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino, 

alături de cei ai AREPMF, Asociația de Pediatrie și Consultanță în Alăptare, Asociatia SAMAS 

Sanatate pentru Mame si Sugari, Asociației Mame pentru Mame, Asociatia Unu si Unu și Next 

Step. 
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CAMPANIA ”TOTUL ÎNCEPE CU TINE - IDEI SMART PENTRU ALEGERI 

SĂNĂTOASE” 

WORKSHOP 1 – dedicat combaterii și prevenirii fumatului în rândul copiilor și 

adolescenților 

FUMATUL, EPIDEMIE LA NIVEL MONDIAL 

Primul workshop despre combaterea dependențelor în rândul tinerilor 

organizat de administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, 

în colaborare cu Primăria Municipiului București, Consiliul Municipal 

al Elevilor București, ALIAT, precum șiFederația Națională a 

aAsociațiilor de Părinți – Invățământ Preuniversitar a avut loc pe data 

de 25 iulie 2019. 

Au venit tineri din mai multe licee din București, dornici să afle 

informații utile despre cât de nociv este fumatul, ce boli pot apărea în 

urma consumului de tutun și care ar fi pașii de urmat pentru a nu 

deprinde acest viciu. 

WORKSHOP 2 - dedicat prevenirii și combaterii consumului de alcool și droguri în rândul 

copiilor și adolescenților 

CE-I DETERMINĂ PE TINERI SĂ AJUNGĂ LA DEPENDENȚA DE DROGURI SAU 

ALCOOL - WORKSHOP PENTRU LICEENI – 06.08.2019 

Campania ”Totul începe cu tine - Idei smart pentru alegeri 

sănătoase” a continuat pe 30.07.2019 la sediul Administrația 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Evenimentul a 

reunit tineri liceeni care au discutat despre dependența de 

droguri și alcool, despre riscuri și cauze. 

WORKSHOP 3 - dedicat prevenirii și combaterii dependenței digitale în rândul copiilor și 

adolescenților. 

UN ADOLESCENT PETRECE, ÎN MEDIE, DOUĂ ORE PE ZI 

NUMAI PE REȚELELE DE SOCIALIZARE 

Al treilea workshop ”Totul începe cu tine- Idei smart 

pentru alegeri sănătoase” a reunit tineri liceeni și specialiști, într-

o dezbatere despre dependența de telefon, rețele sociale și jocuri 

pe calculator. 
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CONFERINȚA DE MEDICINĂ ȘCOLARĂ  ”DREPTUL COPIILOR LA ASISTENȚĂ 

MEDICALĂ ȘCOLARĂ”  

Conferința de Medicină Școlară, la Palatul Parlamentului, un eveniment organizat de 

Senatul României, prin Comisia pentru Drepturile Omului, Egalitate de Șanse, Culte şi Minorităţi 

din Senat, în colaborare cu Primăria Capitalei, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale.  

Sub sloganul ”Medicina școlară-rol esențial în succesul școlar și sănătatea publică”, 

evenimentul a avut ca obiectiv dezbaterea problemelor cu care se confruntă acest domeniu sensibil 

în momentul de față, necesitatea adoptării unei legi a medicinei școlare, trasarea unor politici 

publice cu privire la promovarea sănătății, profilaxia și monitorizarea bolilor elevilor și studenților, 

dar și accesul acestora la asistența medicală gratuită în cabinetele medicale și stomatologice din 

grădinițe, școli și licee. 
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SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE 

PREZENTARE GENERALĂ  

Serviciul Management Spitale, parte a Direcției Medicale, are ca misiune asigurarea unui 

management eficient şi eficace în unităţile sanitare publice cu paturi pentru care s-a transferat 

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

ulterioare. 

Obiectivul principal: contribuie, în mod direct, la optimizarea calității serviciilor oferite 

populației de către unitățile sanitare publice cu paturi, prin crearea și/sau implementarea unui mod 

de lucru unitar (prin proceduri și practici, general valabile în gestionarea relației cu toate unitățile 

sanitare aflate în administrarea ASSMB), precum și prin monitorizarea și/sau verificarea modului 

de aplicare și respectare a normelor legale specifice la nivelul acestora (în limitele atribuțiilor 

conferite de lege). 

APROBĂRI PRIVIND SCOATERILE LA CONCURS A POSTURILOR VACANTE 

DIN CADRUL UNITĂȚILOR SANITARE ADMINISTRATE 
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Comparativ cu anul 2018, în anul de referință 2019, s-a constatat o creștere cu 32% a numărului 

de solicitări privind posturile, în speță aprobări pentru organizarea concursurilor, transformări în 

vederea promovării personalului sau suplimentări ale statului de funcții, ca urmare a reorganizării 

activității, în urma modificării structurilor organizatorice ale unităților sanitare.  

Creșterea s-a observat cu precădere în cazul personalului medical superior (medici) +29%, 

precum și a personalului medical mediu (asistenți medicali) + 44 și personalui medical auxiliar 

(infirmiere, brancardieri, îngrijitoare) +68%. 

 

Solicitări aprobate privind scoaterea la concurs a posturilor vacante,  posturi transformate/ 

promovări / suplimentare – pe unități sanitare și categorii de personal 

 

 

 

Unitatea Sanitară 

 

 

Anul 

 

Personal 

Medical 

Superior 

Alt 

Personal 

Medical 

Superior 

 

Personal 

Sanitar 

Mediu 

 

Personal 

Medical 

Auxiliar 

 

Alt 

personal 

 

Numărul 

total de 

Solicitări 

aprobate 

1. Centrul Clinic de 

Boli Reumatismale 

„Dr. Ion Stoia” 

 

2018 3   4 7 8 22 

2019 2   4 18 2 29 

2. Spitalul Clinic 

„Filantropia” 

 

2018 1 1 12   10 24 

2019 11 1 59 28 7 106 

3. Spitalul de 

Psihiatrie Titan 

„Dr. Constantin 

Gorgos” 

 

2018 1 3   1 4 9 

2019     2 3 5 10 

4. Spitalul Clinic 

de Nefrologie „Dr. 

Carol Davila” 

 

2018 3 2 3   1 9 

2019 17 1 42 24 6 90 

5. Spitalul Clinic 

„Dr. I. 

2018 5 1 19 9 10 44 

2019 9 2 70 20 22 127 
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Cantacuzino” 

 

6. Spitalul Clinic 

de Ortopedie-

Traumatologie și 

TBC Osteoarticular 

„Foișor” 

 

2018 26 3 44 27 23 123 

2019 3   12 6 7 28 

7. Spitalul Clinic 

„Prof. Dr. Th. 

Burghele” 

 

2018 3   10 7 9 29 

2019 7   8 5 4 33 

8. Spitalul de Boli 

Cronice „Sf. 

Luca” 

 

2018 6 3 19 13 42 83 

2019 3 3 18 3 21 48 

9. Spitalul Clinic 

de Copii „Dr. 

Victor Gomoiu” 

 

2018 20 6 125 43 19 213 

2019 38 7 101 32 21 199 

10. Spitalul Clinic 

„Colțea” 

 

2018 9 3 10 9 7 38 

2019 9 3 34 21 23 90 

11. Spitalul Clinic 

de Chirurgie Oro-

Maxilo-Facială 

„Prof. Dr. Dan 

Theodorescu” 

 

2018 4 1     8 13 

2019 6   4 8 8 27 

12. Spitalul Clinic 

de Psihiatrie „Prof. 

Dr. Alexandru 

Obregia” 

 

2018 15 2 41 11 66 135 

2019 16 11 132 79 54 312 
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13. Spitalul Clinic 

„Colentina” 

 

2018 12 1 65 27 19 124 

2019 32 6 59 28 13 138 

14. Centrul de 

Evaluare și 

Tratament a 

Toxicodependențel

or pentru Tineri 

„Sf. Stelian” 

 

2018 2 1 2 4 7 16 

2019 3   3 3 2 11 

15. Spitalul Clinic 

de Boli Infecțioase 

și Tropicale „Dr. 

Victor Babeș” 

 

2018 18 8 71 12 26 135 

2019 6 2 27 3 5 43 

16. Spitalul Clinic 

„Nicolae Malaxa” 

 

2018 8 1 6 1 2 18 

2019 6 2 20 8 11 50 

17. Spitalul de 

Pneumoftiziologie 

„Sf. Stefan” 

 

2018 2 2 5 8 4 21 

2019 1   3 1 2 11 

18. Spitalul Clinic 

de Obstetrică-

Ginecologie „Prof. 

Dr. Panait Sârbu” 

 

2018 3 1 7 3 21 35 

2019 11   36 19 18 84 

19. Spitalul Clinic 

„Sf. Maria” 

 

2018 9   9 2 5 25 

2019 13 1 16 1 8 39 

Total 

  

2018 150 39 452 184 291 1116 

2019 193 39 650 310 239 1475 
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SPRIJINIREA UNITĂȚILOR SANITARE ÎN PROCESUL DE ACRED ITARE CU 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

 

          Serviciul Management Spitale s-a implicat în desfășurarea unor activități, în scopul creșterii 

calității serviciilor de sănătate și siguranță a pacientului, din unitățile sanitare aflate în administrare. 

În acest sens, personalul din cadrul Serviciul Management Spitale, a fost implicat în organizarea și 

desfășurarea unor activități, respectiv:  

- A încheiat un parteneriat între Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și 

Autoritatea Națională de Management al calității în Sănătate, (ANMCS), având ca principal scop, 

promovarea conceptului de management al calității în sănătate oferite de unitățile sanitare pentru 

creșterea calității serviciilor de sănătate și siguranță a pacientului precum și pentru creșterea 

nivelului de încredere al cetățenilor din Municipiul București în calitatea serviciilor oferite de 

unitățile sanitare aflate în subordinea ASSMB.; 

- În calitate de partener, a participat la desfășurarea campaniei organizate cu prilejul Zilei 

Mondiale a Siguranței Pacientului, manifestare în car ea fost implicată și ANMCS; 

- Solicitarea și obținerea accesului în aplicația CaPeSaRo, în vederea unei bune coordonări a 

procesului de transmitere a datelor solicitate de către A.N.M.C.S.,  în etapa de monitorizare post-

acreditare a spitalelor acreditate din subordinea ASSMB.;  

- A organizat întâlniri de lucru, care au facilitat întâlnirea nemijlocită și schimbul de idei 

dintre reprezentanții spitalelor (Manageri, Directori Medicali, Responsabili de Managementul 

Calității ) și conducerea ANMCS (inclusiv cu participarea președintelui Autorității, domnul Vasile 

CEPOI); 

- OrganizareA și desfășurarea unor programe de activități de îndrumare și coordonare a 

implementării sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranță a 

pacientului, la solicitarea personalului responsabil din unitățile sanitare; 

- Prin încadrarea și cooptarea în colectivul Serviciului, a unui specialist în domeniul 

managementului calității și acreditării, structura noastră acționează proactiv pe linia asigurării 

asistenței de specialitate personalului responsabil în derularea activității de monitorizare post 

acreditare A.N.M.C.S. (prin coordonarea procesului de încărcare a datelor solicitate de A.N.M.C.S. 

în aplicația CaPeSaRo), suport în  derularea activităților specifice etapelor de acreditare precum și a 

activităților de elaborare și revizuire a documentelor sistemului de management al calității. 

Pentru anul 2020, activitățile de asistență de specialitate pe această linie vor fi extinse avându-se în 

vedere, printre alte activități, inclusiv problematica auditului clinic al unităților sanitare.  
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VERIFICAREA UNITĂȚILOR SANITARE 

Acțiunile de verificare a unităților sanitare publice din subordinea ASSMB au avut un 

caracter tematic, punctual, Serviciul Management Spitale demarând acest tip de activități încă de la 

începutul aului 2019. 

Astfel, în perioada ianuarie – februarie 2019, în conformitate cu prevederile Planului anual 

de verificare, personalul serviciului a derulat, la sediile celor 19 unități sanitare publice cu paturi, o 

serie de acțiuni ce au vizat (conform tematicii aprobate) activitatea de tip administrativ (cu 

precădere RUNOS), scopul fiind acela de a stabili imaginea de fapt existentă precum și identificarea 

punctelor tari și punctelor slabe. 

Totodată, s-a procedat la stabilirea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță, 

asumați de către managerii spitalelor prin contractele de management, pornind de larapoartele de 

autoevaluare întocmite de către fiecare dintre manageri.   

În cursul lunii februarie, în contextul declarării epidemiei de gripă, a avut loc o altă serie de 

verificări la nivelul tuturur spitalelor, în vederea stabilirii modului în care au fost adoptate și 

implementate măsurile specifice de prevenire și control a răspândirii epidemiei.  

În luna noiembrie 2019 a avut loc cea de-a treia activitate de verificare, care a vizat toate 

cele 19 unități sanitare și a urmărit modul de asigurare a condițiilor igienice și de întreținere a 

spațiilor interioare și exterioare, cu acces general din cadrul spitalelor. Printre punctele vizate de 

acțiunea de verificare, s-a urmărit și implementarea măsurilor dispuse de instituțiile cu atribuții de 

control, dar și respectarea termenelor de soluționare a unor probleme menționate în Planurile de 

conformare, anexate Autorizației Sanitare de Funcționare. 

Pe parcursul întregului an, ori de câte ori situația a impus acest lucru, au avut loc acțiuni 

punctuale de verificare, cu caracter inopinat, la sediul spitalului, a aspectelor semnalate în unele 

dintre petițiile repartizate spre soluționare Serviciului Management Spitale. 

Toate aceste acțiuni menționate mai sus s-au finalizat cu încheierea unor note de verificare, 

ce includ, pe lângă situația constatată și măsuri clare de remediere a eventualelor deficiențe, 

responsabilități concrete și termene de remediere. Acestea au fost aduse la cunoștința conducerii 

unităților sanitare, urmărindu-se, ulterior și modul de îndeplinire a măsurilor adoptate. 

Aceste verificări au dus și la consolidarea relațiilor de colaborare între ASSMB și unitățile 

sanitare, acesta fiind unul dintre scopurile vizate. Personalul din unități a conștientizat și salutat 

inițiativa instituției noastre, obiectivul principal, și anume acela de a sprijini unitățile sanitare în 

vederea îmbunătățirii activității, în mod special cea administrativă - a fost atins.  
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MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR  SANITARE 

Serviciul Management Spitale, prin scopul său, trebuie să aibă o imagine de ansamblu a 

activității administrative din unitățile sanitare, astfel, echipa serviciului monitorizează următoarele 

aspecte: 

1) Situația cazurilor invalidate de către C.A.S.M.B. - prin această centralizare s-a urmărit 

identificarea motivelor de nedecontare a unor cazuri, în vederea identificării unor posibile soluții 

pentru diminuarea pierderilor înregistrate de unitățile sanitare; 

2) Evidența privind perioada de numire a comitetului director interimar, conform Dispozițiilor 

Primarului General; 

3) Evidența Contractelor de management și a actelor adiționale de modificare a acestora; 

4) Evidența Programelor Naționale de Sănătate din unitățile sanitare administrate; 

5) Evidența componenței membrilor  Consiliilor de Administrație din Spitale și actualizarea 

acestora; 

6) Evidența componenței Consiliilor Etice din unitățile sanitare administrate și monitorizarea 

rapoartelor trimestriale - influențează tematica de verificare anuală; 

7) Evidența concursurilor/examenlor de ocupare a posturilor vacante; 

8) Evidența petițiilor – influențează tematica de verificare anuală; 

9) Centralizarea chestionarelor de satisfacție a pacientului – în vederea urmăririi eventualelor 

disfuncționalități și propunerea unor soluții de eliminare a acestora; 

10) Centralizarea infecțiilor asociate asistenței medicale – influențează tematica de verificare 

anuală; 

11) Urmărirea rezultatelor majorării normei de hrană prin intermediul chestionarelor de 

satisfacție; 

12) Centralizarea numărului de nou-născuți în maternitățile administrate; 

13) Centralizarea pacienților externați din unitățile sanitare administrate; 

14) Centralizarea numărului de pacienți din București, dar și din provincie - spitalizare de zi și 

spitalizare continuă –evidențiază adresabilitatea pacienților; 

15) Centralizarea planurilor de conformare – urmărirea îndeplinirii măsurilor la termenele 

asumate; 

16) Evidența lunară a posturilor ocupate/vacante din unitățile sanitare administrate; 

17) Centralizarea planurilor de conformare – urmărirea îndeplinirii măsurilor la termenele; 

18) Evidența Autorizațiilor Sanitare de Funcționare, polițe de asigurare și malpraxis – 

monitorizarea perioadelor de valabiliate. 

19) Centralizarea indicatorilor de performanță realizați pentru anul 2018, precum și analizarea și 

informarea Primarului General în acest sens. 

 

De asemenea, o parte dintre centralizările realizate au stat la baza inițierii diverselor proiecte. 
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1. Monitorizarea nou-născuților vii 

 

 

Monitorizarea numărului de nou născuți vii, în cadrul celor patru maternități administrate de 

ASSMB. (Spitalul clinic de obstretrică și ginecologie Prof.Dr. Panait Sîrbu, Spitalul clinic 

Filantropia, Spitalul clinic Malaxa și Spitalul clinic Dr. Ion Cantacuzino), creează o imagine de 

ansamblu asupra tedinței generale a natalității care poate fi corelată cu alte date statistice, specifice, 

la nivel național.  

Totodată, aceste date pot furniza argumente importante pentru implementărea unor proiecte 

noi sau continuarea celor existente, derulate în prezent de ASSMB (PROIECT „O ȘANSĂ 

PENTRU CUPLURILE INFERTILE – FIV1 și FIV2”, Proiectul „Newborn – Oncofertilitate”). 
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2. Centralizarea pacienților București-provincie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se poate observa o crștere cu 21% în pe ultimii trei ani privind adresabilitatea pacienților, atât din 

București, cât și din provincie. 
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SOLUȚIONAREA PETIȚIILOR  

În anul 2019, Serviciului Management Spitale i-au fost repartizate pentru soluționare un 

număr de 113  petiții. Comparativ cu anul 2018 (atunci cand la nivelul serviciului au fost repartizate 

un număr de 54 petiții), se constată o creștere a volumului de activitate pe această linie. Apreciem 

că explicația pentru această situație nu rezidă într-o eventuală accentuare a unor probleme/situații 

negative, ci în aceea că, în ultima perioadă, a devenit mult mai cunoscută implicarea Primăriei 

Municipiului București și a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București în 

soluționarea problemelor legate de starea de sănătate populației municipiului (atât prin prisma 

gestionării celor 19 unități sanitare aflate în administrare  cât și prin aceea a dezvoltării și 

implementării unei serii întregi de programe, proiecte și campanii pentru sănătate).  

Totodată, instituția noastră (în acord și cu recomandările cuprinse în Raportul privind 

rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții, nr. A8-0404 din 2018, elaborat la nivelul 

Parlamentului European) prezintă și încurajează, cu fiecare ocazie, dreptul cetățenilor de a adresa 

petiții, conștienți fiind că dialogul cu cetățenii și cunoașterea problemelor sau a situațiilor în care 

aceștia se pot regăsi, facilitează atingerea obiectivului instituțional de optimizare a serviciilor 

medicale oferite și de facilitare a accesului populației la acestea. 

Din analiza conținutului, se poate stabili următoarea clasificare a petițiilor: 17 solicitări de 

sprijin medical și/sau de informații suplimentare privind serviciile medicale oferite, 44 sesizări de 

natură administrativă (cum ar fi: solicitări ale unor medici, din cadrul unor unități sanitare aflate în 

subordinea Ministerului Sănătății, de a beneficia de programul de locuințe pentru personalul 

medical sau de a fi încadrați în spitalele administrate de către Primăria Capitalei, organizarea și 

desfășurarea unor activități în cadrul unităților sanitare, asigurarea condițiilor de igienă și curățenie 

etc.), 26 de semnalări cu incidență asupra domeniului eticii și deontologiei profesionale, 12 au vizat 

alte aspecte, cu caracter general, 5 petiții au fost clasate sau conexate, 6 au fost redirecționate către 

instituțiile competente, deoarece nu vizau obiectul de activitate al ASSMB iar, în cazul a 3 petiții, s-

a constatat că nu poate fi identificat petiționarul real și că adresa comunicată este una fictivă sau că  

adresele de e-mail furnizate, nu există.  
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SERVICIUL RECEPȚII SPITALE  

MISIUNE, VALORI ȘI OBIECTIVE  

Strategia Serviciului Recepții Spitale urmărește să promoveze un climat de 

încredere/inovator în unitățile sanitare aflate în administrare , în rândul cetățenilor care accesează 

servicii medicale, prin intermediul îmbunătățirii relaționării/ comunicării pacient/ aparținător cu 

cadrele de specialitate. Continuă să se axeze pe evaluarea performanței acțiunilor din domeniul de 

competență, pe comunicarea unor mesaje clare către publicul său și pe sporirea valorii activității 

sale pentru părțile interesate. 

Ţelul este să se asigure dezvoltarea şi evoluţia continuă a mecanismelor prin care activitatea 

de bază  a Serviciului,  să acționeze ca o veritabilă punte de legătură între cetățeni și sistemul de 

sănătate la nivelul Municipiului București și să creeze premisele de creştere a eficienţei, a 

transparenţei şi a desfășurării în condiții optime a actului medical. 

  

ÎN ANUL 2019, CELE MAI IMPORTANTE REPERE ALE ACTIVITĂȚII 

DESFĂȘURATE AU FOST REPREZENTATE DE: 

 

• continuarea eforturilor de implementare a activităților de recepție la nivelul cât mai multor 

unități sanitare; 

• menținerea legăturii comunicaționale și operaționale cu structurile specializate care au 

competențe în buna desfășurare a activității, consultându-se și cooperând cu acestea; 

• finalizarea, în urma activității de evaluare desfășurate împreună cu conducerea ASSMB a 

necesarului de personal pentru acoperirea celor 19 unități sanitare, identificarea în 

colaborare cu reprezentanții unităților sanitare a locațiilor pentru desfășurarea activității în 

cele mai bune si eficiente condiții; 
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• elaborarea și implementarea unui mod de lucru operațional și unitar; 

• organizarea de dezbateri la nivelul Serviciului, precum și sesiuni de instruire, inițiale/ 

periodice dedicate personalului, având scopul de a urmări cu obiectivitate evoluția/ 

dezvoltarea profesională; 

• participarea la întâlniri și sesiuni de discuție cu conducerea unităților sanitare aflate în 

administrare, în vederea stabilirii unui cod de bune practici și consolidarea cooperării în 

domeniul de activitate; 

• pregătirea, evaluarea și formarea profesională a personalului Serviciului; 

• organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; 

• participarea la acțiuni și proiecte desfășurate la nivelul instituției; 

• colaborare cu structurile Direcției Medicale pentru implementarea și promovarea  politicilor 

de sănătate și a programelor derulate; 

• propunerea de organizare de întâlniri periodice în vederea identificării soluţiilor optime de 

perfecţionare a practicilor de lucru. 

Activitatea Serviciului Recepții Spitale se realizează cu aplicarea următoarelor procese: 

• PLANIFICARE- se stabilește utilitatea propunerii, se stabilesc obiective specifice, 

abordarea și metodologiei, plus calendarul de desfășurare; 

• ACTIVITATEA PE TEREN - echipe desemnate din cadrul structurii desfășoară activități/ 

acțiuni de verificare în baza unei tematici; 

• REDACTARE - întocmire de note de verificare pe baza observației directe; 

• VALIDARE - confirmarea informațiilor și a constatărilor împreună, după prezentarea 

punctuală a situațiilor; 

• ADOPTARE - aprobarea raportului de către conducerea instituției; 

• APLICARE – aducerea la cunoștință la acțiunilor de urmat și implementarea acestora. 

ACTIVITĂȚILE SERVICIULUI RECEPȚII SPITALE  

Pentru anul 2019, Serviciul Recepții Spitale a avut ca obiectiv principal crearea unui mod de 

lucru unitar în cadrul unităților sanitare în care desfășoară activități de recepție/ secretariat medical. 

Premisa acestui obiectiv a fost data de necesitatea creării unui model care să înlesnească 

implementarea activității de recepție în cât mai multe dintre unitățile sanitare aflate în administrare.  

Acțiunile întreprinse au presupus inițierea unei legături comunicaționale și operaționale cu 

structurile din cadrul instituției și cu reprezentanții unităților sanitare, în vederea identificării 

necesarului de personal, a spațiilor/ locațiilor/ activităților specifice și conforme pentru derularea 

activității de recepție în condiții optime. 
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Consultarea și cooperarea multidisciplinară a permis dezvoltarea și creșterea calității atât a 

activității Serviciului, cât și a finalității urmărite: accesibilitatea/ facilitarea accesului la serviciile 

medicale din unitățile sanitare aflate în administrare.  

S-a fundamentat necesitatea sporirii numărului personalului Serviciului și, în acest sens s-au 

organizat concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, astfel s-a reușit o îmbunătățire a acoperirii 

unităților sanitare cu recepții de  59 %(față de nivelul anului precedent), printr-o creștere a 

numărului de personal cu 57.5 %.  

În anul 2019, s-a ajuns la 66 % ca nivel de acoperire al unităților sanitare și 65 % din punct 

de vedere al ocupării posturilor vacante. 

În vederea respectării reglementărilor la nivelul instituției și pentru o obiectivă instruire a 

personalului s-au întocmit procedure de lucru, precum și un ghid de lucru care conțin prevederi 

specifice de abordare și comunicare pentru buna desfășurare a activității. 

Se efectuează săptămânal acțiuni de verificare, pe teren, cu privire la modul de lucru al  

personalului, punându-se un accent deosebit pe observația directă și participarea proactivă la 

activitatea de îmbunătățire și dezvoltare continua, precum și pentru stabilirea strategiilor viitoare de 

abordare la nivelul Serviciului. 

Pentru a obține o imagine de ansamblu cât mai clară și echilibrată se organizează periodic 

dezbateri, întâlniri de lucru, instruiri periodice. Rolul acestora fiind în primul rând acela de a stabili, 

pe lângă observațiile directe obținute prin vizite de lucru, într-un mod obiectiv evoluția și 

dezvoltarea profesională. De asemenea, se organizează regulat discuții pentru prelucrarea actelor 

interne cu aplicabilitate pentru tot personalul instituției. 

Pentru realizarea scopului principal al Serviciului, acela de a fi prezenți cât mai mult și de a 

veni în sprijinul cetățeanului, s-a practicat o plitică de rotație a personalului astfel încât la apariția 

unor situații neprevăzute să poată fi relocați, în funcție de necessitate. De asemenea, un alt aspect 

care s-a pus în aplicare și a primit aprecieri din partea tutror celor implicați în acest proces inovativ 

de îmbunătățire a interacționării/ comunicării pacient/ cadru medical a fost folosirea sistemului tură/ 

contratură. Astfel, am acordat o atenție sporită aparținătorilor și altor personae care ajung în 

unitățile sanitare și au nevoie de informare/ îndrumare. 

Colaborarea cu celelalte structuri din cadrul Direcției Medicale, a condus la adoptarea unei 

strategii comune de promovare la nivelul recepțiilor a progamelor/ proiectelor derulate la nivelul 

instituției, precum și serviciile/ specialitățile medicale sau evenimentele la care suntem parte. 
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Anexe Serviciul Recepții Spitale 

1. Situație unitate sanitară/ personal decembrie 2019 

Nr.Crt. Unitate sanitară 2019 Ideal

1 Spitalul Clinic "Sf. Maria" 0 3

2 Spitalul Clinic "Filantropia" 4 5

3 Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala "Prof. Dan Theodorescu" 1 2

4 Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" 1 2

5 Spitalul Clinic Colentina 7 8

6 Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" 0 3

7 Spitalul Clinic de Ortopedie- Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foişor" 0 1

8 Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia" 0 1

9 Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ştefan" 0 1

10 Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" 3 4

11 Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" 9 9

12 Spitalul Clinic de Boli Infectioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş" 0 2

13 Spitalul Clinic "Colţea" 3 3

14 Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca" 3 3

15 Spitalul Clinic de Urologie “Prof. Dr. Th. Burghele" 3 3

16 Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" 3 2

17 Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof.Dr.Alexandru Obregia” 0 2

18 Centrul de Evaluare si Tratament al Ttoxicodependentelor pentru Tineri “Sf.Stelian” 0 1

19 Spitalul de Psihiatrie Titan “Prof.Dr.Constantin Gorgos” 0 1

Sediu 3 5

Total 40 61

Activități de recepție în desfășurare

Activități mixte Recepție+ Secretariat Medical

Activități de secretariat medical

Condiții speciale de muncă

Lipsă personal pentru a desfășura activități de recepție  
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2. Centralizator ian.2019 versus dec. 2019 

 

 

3. Centralizator evoluție Serviciu Recepții Spitale/ tip de activitate 

 

 

 

 



 

  

 

 

156 

 

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. 

Structura instituției a fost modificată succesiv, fapt reflectat în cele doua structuri 

organizatorice din anul 2019 (aprobate prin H.C.G.M.B. nr.254/23.04.2019 și H.C.G.M.B. nr. 

384/26.06.2019). 

În cursul anului 2019 au fost organizate la nivelul instituției 22 concursuri pentru ocuparea a 

356 posturi vacante, atât pentru personalul medical din cadrul unităților de învățământ din București 

cât și personalul propriu.  

Totodată, în cursul anului 2019 au fost încheiate 279 contracte individuale de muncă pentru 

candidații care au promovat concursurile și persoanele transferate pentru ocuparea posturilor 

vacante. 

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; 
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LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU PERSONALUL ANGAJAT ÎN SPITALE 

Scopul acestui proiect este acela de a oferi medicilor, asistentelor și personalului auxiliar din 

unitățile sanitare aflate în administrarea Primăriei Generale motive suplimentare de a rămâne să 

profeseze în România, prin punerea la dispoziția acestora, în condiții avantajoase, de locuințe de 

serviciu. 

Monitorizarea şi administrarea spaţiilor locative, cu destinația de locuințe de serviciu pentru 

personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea ASSMB intră în atribuţia Serviciului 

Suport și Administrare Spații Locative, serviciu înfiinţat prin  Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 384/26.06.2019 privind 

aprobarea organigramei, numărului total de posturi, 

statului de funcții și regulamentului de organizare și 

funcționare ale ASSMB. 

Serviciul Suport și Administrare Spații Locative 

își desfăsoară activitatea de administrare și monitorizare 

a unităților locative în conformitate cu prevederile 

Regulamentului ASSMB privind administrarea 

locuințelor de serviciu repartizate către personalul 
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angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea ASSMB (publicat pe site-ul ASSMB la secțiunea 

Proiecte – Locuințe pentru medici). 

În anul 2019 au fost emise 4 Hotarâri ale Consiliului General al Municipiului București 

privind transmiterea în administrarea ASSMB a unităților locative cu destinația de locuință de 

serviciu pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea ASSMB pentru un 

număr total de 177 apartamente achiziționate de către Primaria Municipiului București, astfel: 

I. HCGMB nr. 388/31.07.2019 privind transmiterea in administrarea ASSMB a unitatilor 

locative cu destinatia de locuinte de serviciu pentru personalul angajat in unitatile sanitare aflate 

in administrarea ASSMB modificată și completată prin HCGMB nr. 680/18.12.2019 

- 70 apartamente situate în Complexul Rezidențial GREENFIELD (sect. 1, București) 

 

II. HCGMB nr. 542/24.10.2019 privind transmiterea in administrarea ASSMB a unitatilor 

locative cu destinatia de locuinte de serviciu pentru personalul angajat in unitatile sanitare aflate 

in administrarea ASSMB 

- 47 apartamente situate în Complexul Rezidențial CUBIC (Bragadiru, Jud. Ilfov) 

- 17 apartamente situate în Condominiul IPSILANTI (sect. 2, București) 

 

III. HCGMB nr. 679/18.12.2019 privind transmiterea in administrarea ASSMB a unitatilor 

locative cu destinatia de locuinte de serviciu pentru personalul angajat in unitatile 

sanitare aflate in administrarea ASSMB 

- 43 apartamente situate în Ansamblul Rezidențial IRIDEX (sect. 6, București) 

 

 Notele de atribuire pentru locuințele de serviciu se emit de către Primaria 

Municipiului București în conformitate cu lista de priorități aprobată prin HCGMB nr. 

389/31.07.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 

274/30.05.2019 privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea locuințelor de serviciu către 

personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului 

București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și modificarea anexei nr. 1 

la HCGMB nr. 753/2018. 

 

 Situația unităților locative cu destinația de locuință de serviciu pe anul 2019: 

I. GREENFIELD (70 apartamente) 

70 de unități locative preluate în administrarea ASSMB la data de 12.08.2019, cu destinația de 

locuință de serviciu: 

▪ 20 apartamente – Bl A 57 

▪ 20 apartamente – Bl A 58 
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▪ 20 apartamente – Bl A 68 

▪ 10 apartamente – Bl A 62 

S-au primit la ASSMB 83 Note de atribuire emise de Primăria Municipiului București: 

▪ 50 note transmise în data de 10.09.2019 prin adresa 24430/10.09.2019 

▪ 17 note transmise în data de 19.09.2019 prin adresa 25611/19.09.2019 

▪ 11 note transmise în data de 13.11.2019 prin adresa 6067/13.11.2019 

▪ 1 notă transmisă în data de 18.12.2019 prin adresa 6468/06.12.2019 

În anul 2019 au fost semnate 69 de contracte de locațiune. Cele 69 de locuințe de serviciu 

sunt predate locatarilor și se monitorizează de către Serviciul Suport și Administrare Spații 

Locative. 

 

ASSMB a încheiat un numar de 70 de polițe obligatorii de asigurare împotriva dezastrelor 

naturale (PAD) emise la data de 27 noiembrie 2019 de Allianz-Țiriac Asigurări SA pentru cele 

70 de unități locative situate în Municipiul București, Aleea Teișani, nr. 292-294, sector 1, 

transmise în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 388/31.07.2019. 

II. 1. CUBIC (47 apartamente) 

31 de unități locative preluate în administrarea ASSMB la data de 29.11.2019, cu destinația 

de locuință de serviciu. 

16 unități locative preluate în administrarea ASSMB la data de 18.12.2019, cu destinația de 

locuință de serviciu. 

 

S-au primit la ASSMB 29 Note de atribuire emise de Primăria Municipiului București, 

transmise în data de 20.12.2019 prin adresa 6693/20.12.2019. 

II. 2. IPSILANTI (17 apartamente)  

17 unități locative preluate în administrarea ASSMB la data de 29.11.2019, cu destinația de 

locuință de serviciu. 

S-au primit la ASSMB 14 Note de atribuire emise de Primăria Municipiului București, 

transmise în data de 18.12.2019 prin adresa 6613/17.12.2019. 
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III. CUBIC (43 apartamente) 

Hotărârea privind preluarea în administrarea ASSMB a celor 43 de unități locative a fost 

aprobată în ședinta CGMB din data de 18 decembrie 2019.  

 Cele 43 de unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat în 

unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

se preiau de la Primăria Municipiului București în anul 2020. 
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SUPORT ACORDAT UNITĂȚILOR SANITARE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA 

ASSMB – SERVICIUL SUPORT SPITALE ADMINISTRATIV 

Personalul suport, angajat ASSMB, aflat în Serviciul Suport Spitale Administrativ îşi 

desfaşoară activitatea având ca obiectiv susţinerea unităţilor sanitare aflate în administrarea 

ASSMB, pe arii de activitate importante precum: financiar-contabilitate, achiziţii publice, resurse 

umane, tehnic-administrativ, statistică şi informatică medicală, IT, asistenţă juridică, managementul 

calităţii, etc. 

Datorită condiţiilor specifice funcţiilor şi atribuţiilor pe care trebuie sa le îndeplinească şi care 

nu se regasesc în compartimentele funcţionale ale unităţilor sanitare, personalul suport este într-o 

continuă instruire şi pregatire profesională, asigurand la nivelul unităţilor sanitare aflate în 

administrarea ASSMB, asistenţă de specialitate într-o manieră de maximă eficienţă şi un 

management operativ şi eficace. 

Activitatea acestora se reflectă din analize şi chestionare de tip feed-back, prin care se 

urmareşte evaluarea gradului de satisfacţie al unităţilor sanitare în care personalul suport îşi 

desfăşoară activitatea şi rapoartele de activitate avizate de managementului unităţilor sanitare aflate 

în administrarea ASSMB.   

 

I.            Personalul Serviciului suport spitale administrativ îşi desfăşoară activitatea în 

urmatoarele unităţi sanitare: 

 

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” 

1 Tehnic-Administrativ 4 persoane 

2 Aprovizionare şi Derulare contracte 1 persoană 

3 Statistică şi Informatică Medicală 1 persoană 

4 IT  1 persoană 

   

Spitalul Clinic Colţea 

1 Achiziţii Publice 1 persoană 

2 Asistenţă juridică 1 persoană 

  

Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca” 

1 Financiar-contabilitate 2 persoane 

 

Spitalul Clinic Colentina 

1 Statistică şi Informatică Medicală 1 persoană 
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2 Achiziţii Publice 1 persoană 

3 Aprovizionare şi Derulare contracte 1 persoană 

4 Secretariat general 1 persoană 

5 Tehnic-Administrativ 1 persoană 

 

Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţelor pentru Tineri „Sfântul Stelian”- 

C.E.T.T.T „Sf. Stelian” 

1 Managementul calităţii/asistenţă juridică 1 persoană 

 

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” 

1 Tehnic-Administrativ 1 persoană 

2 Achiziţii Publice-Aprovizionare-Transport 1 persoană 

3 Financiar-contabilitate 1 persoană 

4 Managementul calităţii/asistenţă juridică 1 persoană 

 

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 

1 Managementul calităţii 1 persoană 

 

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” 

1 RUNOS 1 persoană 

 

Spitalul Clinic Filantropia 

1 Secretariat general/Managementul calităţii 1 persoană 

 

Spitalul Clinic "Dr.I.Cantacuzino" 

1 Secretariat general/Relaţii cu publicul 1 persoană 

 

În cadrul serviciului se desfăsoară şi activitati de management pentru coordonarea 

personalului suport existent si instruirea acestuia prin sedinte de lucru periodice, evaluarea si 

promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare sau în funcții imediat superioare, in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
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COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE  

Biroul Comunicare și Relații Publice asigură reflectarea obiectivă și echidistantă a activității 

instituțiilor din subordinea ASSMB, în mijloacele de informare în masă, mediatizează programele 

de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate realizate de ASSMB, redactează și transmite 

invitațiile de presă și comunicatele de la evenimentele organizate de ASSMB, organizează 

evenimente, colaborează cu instituții ale statului, organizații neguvernamentale, asociații, pentru 

organizarea și mediatizarea diverselor activități/campanii/programe/proiecte de educație pentru 

sănătate în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar. 

* Evenimente de lansare/promovare proiecte și programe ASSMB, evenimente cu teme medicale - 

în anul 2019, Biroul Comunicare și Relații Publice a organizat și participat la aproximativ 50 de 

astfel de acțiuni, acestea presupunând redactare comunicate de presă, mape informative, punctaje, 

organizare, conferințe de presă, redactare și publicare materiale post eveniment.  

➢ Campania „Copii Sănătoși ai Bucureștiului” 

➢ Inaugurare construcții noi și reabilitări Spital Clinic ”Ion Stoia” 

➢ Proiectul „Locuințe pentru medici” 

➢ Proiecte FIV 1, FIV2 

➢ Proiectele „Smile” și „Smile Mobile” 

➢ Conferințe medicale în universități „Inimi tinere bat pentru tine” 

➢ Campanii de donare de sânge 

➢ Campanii în școlile și grădinițele din București – igiena orală și a mâinilor 

➢ Campanie pentru tineri liceeni – Adicții 

➢ Săptămâna fertilității 

➢ Copii născuți prin FIV – O șansă pentru cuplurile infertile 

➢ Proiect „Newborn-Oncofertilitate” 

* Interviuri cu medici din cele 19 spitale ASSMB și din Rețaua de Medicină Școlară, medici 

generaliști și stomatologi, filmări/fotografii aparatură medicală, proceduri medicale, secții noi, 

documentare pentru promovarea capabilităților, dotărilor, precum și a actelor medicale deosebite – 

peste 200 de astfel de activități; 

* Documentări, punctaje pentru diverse evenimente - aprox. 100; 

* Solicitări filmare din partea televiziunilor - 117 - stabilire detalii, însoțit echipa de filmare; 
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* Solicitări informații din partea Primăriei Municipiului București, referitoare la programele, 

proiectele, investițiile și achizițiile pentru spitale; 

* Solicitări de informații în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public - 63 solicitări; 

* Petiții - 23. Toate soluționate prin răspunsuri, punctual, la întrebări; 

* Postări Facebook - peste 600 de materiale;   

* Alimentarea zilnică a site-ului ASSMB cu materiale, știri, comunicate, filme;  

* Gestionare situații de criză: sesizări ale pacienților legate de actul medical, accidente suferite de 

pacienți, situații de criză apărute în spitale; 

* Biroul Comunicare și Relații Publice a asigurat, în perioada ianuarie-august 2019, prin rotație, de 

luni până joi, participarea câte unui reprezentant în Comisia de Ordine Publică de la Primăria 

Capitalei.  

 

ACTIVITATEA SERVICIULUI PATRIMONIU 

 

În perioada cu 03.01.2019 – 31.12.2019 Serviciul Patrimoniu și-a canalizat resursele pentru 

atingerea următoarelor ținte: 

 

• Au fost demarate procedurile necesare pentru trecerea imobilului situat in Str. Cristian 

Pascal nr. 25-27, Sector 6 - Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri „ 

Sf. Stelian”, in administrarea ASSMB; 

• A fost depusa s admisa cerere de receptie si inscriere in Cartea Funciara nr. 

29400/24.04.2019, aferenta documentatiei cadastrale a imobilului situat in Calea Grivitei nr. 4, 

Sector 1 - Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”; 

• S-a predat corpul de cladire C4 situat in incinta Spitalului Clinic ”Filantropia”, Ministerului 

Sanatatii conform HCGMB 332/2017 modificata prin HCGMB 860/2018 si HG nr. 144/19.03.2019 

– Proces  verbal de predare primire nr. 13567/15.05.2019; 

• In baza HCGMB 764/2018, s-a preluat in administrarea ASSMB, pentru Spitalul Clinic 

Colentina, imobilul, situat str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2 Bucuresti, in care a functionat Centrul 

de Sanatate STB SA; 

• S-a depus la OCPI si a fost admisa cererea insotita de documentele necesare intabularii 

dreptului de proprietate Municipiul Bucuresti prin administrator ASSMB a imobilului situat in str. 

Orzari nr. 53; 



 

  

 

 

165 

 

• S-au finalizat procedurile de notare in Cartea Funciara a dreptului de administrare asupra 

imobilului situat in Sos. Panduri nr. 22, Sector 5, Bucuresti – Complex de Recuperare 

Neuropsihomotorie Panduri, in favoarea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale;  

• S-a inaintat Raport  de specialitate si propunere de hotarare a Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti, pentru preluarea unor spatii situate in incinta Policlinicii Vitan- Cal. 

Dudesti nr. 104-122, in care isi desfasoara activitatea medicală Spitalul Clinic Coltea si Spitalul de 

Pneumoftiziologie „Sf. Stefan”; 

• S-au preluat in administrarea ASSMB spatiile cu destinatie medicală impreuna cu cota din 

spatiul comun aferent, situate la adresa Cal. Dudesti nr. 104-122, C1 Corp A demisol, sector 3, 

Bucuresti, in suptafata totala de 174.71 mp, conform HCGMB nr. 11/31.01.2019; 

• Solicitare catre Secretariatul General al Guvernului, cu privire la modificarea H.G. nr. 

830/2000, în sensul schimbării destinației terenului situat în Șos. Vitan Bârzești nr. 20 A, sector 4, 

ce face parte din terenul situat în Şos. Olteniţei nr. 219, sectorul 4, din teren destinat construirii de 

locuințe, prin Agenția Națională pentru Locuințe, în teren destinat construirii unității sanitare -

Centrul de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie, de către Municipiul București, prin 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București; 

• Preluarea in administrarea ASSMB a unei parți din imobilul situat la adresa Calea Dudești 

nr. 104-122, sector 3, București, compusă din teren în suprafață măsurată de 19357 mp și 

construcție conform numerelor cadastrale aferente suprafețelor ocupate de Policlinica pentru 

Sportivi a Spitalului Clinic Colțea și Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf. Ștefan”-Dispensar TBC, 

conform HCGMB nr. 89/26.02.2019; 

• Au fost demarate procedurile necesare incheierii unui proces verbal de constatare privind 

demolarea corpurilor de cladire C3, C4 si C6 la Spitalul Clinic „Sf. Maria”, necesare receptiei 

documentatiei cadastrale a imobilului situat in Bd. Ion Mihalache nr. 37-39, Sector 1;  

• A fost depusa si admisa cererea de notare in Cartea Funciara, in baza Actului Administrativ 

nr. 1721080/4667/ 08.04.2019, emis de catre PMB - rezervarea numarului postal 64A, pe str. 

Doctor Iacob Felix, pentru imobilul in suprafata de 1.462 mp, inscris in CF cu nr. 272779, pentru 

care s-a folosit adresa „Bd. Ion. Mihalache nr. 11-13, sector 1 Bucuresti”; 

• S-au intocmit documentele necesare (referat de necesitate, nota de fundamentare, caiet de 

sarcini) achiziţiei de servicii  de evaluare a activelor fixe de natura construcțiilor speciale (alei), la 

imobilele aflate în proprietatea Municipiului București și în administrarea Administrației Spitalelor 

și Serviciilor Medicale București; 

• Preluarea in administrare a spațiului cu destinație de radiologie și imagistică medicală situat 

la etajul 1 al imobilului din Cal. Dorobanților nr. 32 A, sector 1, București, pentru Spitalul Clinic 

“Sf. Maria – Proces-verbal de predare primire nr. 32040/14.11.2019, incheiat cu Directia 

Patrimoniu – Serviciul Concesionari PMB; 

• S-a preluat spatiul cu destinația de “punct de prim ajutor” situat în Pasajul Universitătii, în 

suprafață de 23.30 mp, din adminnistrarea Administrației Străzilor București în administrarea 

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București; 
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• S-au dematat procedurile necesare pentru preluarea spațiilor cu destinație medicală, situate 

în imobilul din Șos. Paduri nr. 20 B, sector 5, în care își desfășoară activitatea Ambulatoriul de 

Specialitate al Spitalului Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele”, în administrarea Administrației Spitalelor 

și Serviciilor Medicale București; 

• Au fost demarate procedurile necesare in vederea identificării unui spațiu în suprafață de 

aproximativ 500 mp, care să poată fi utilizat în scopul depozitării documentelor din arhivă, de către 

Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa”; 

 

• Intocmire documentatie necesara incheierii unui acord cadru pentru servicii de elaborare  a 

documentatiilor tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de Securitate la incendiu pentru cladirile/ 

unitatile sanitare cu paturi, aflate in administarea ASSMB.; 

• Intocmire si depunere documentatie necesara pentru modificarea H.C.G.M.B. nr. 

420/26.07.2018 privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în 

administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a spațiului cu altă 

destinație decât aceea de locuință situate în str. Orzari nr. 53, sector 2, București în vederea 

înființării unui centru specializat care să acorde servicii medicale, servicii de îngrijire, precum și 

servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale; 

• Preluare in administrare imobil situat în București, strada General Henri Mathias Berthelot 

nr. 27, sector 1, conform HCGMB nr. 489/17.09.2019; 

• S-au demarat procedurile necesare clarificarii situatiei juridice a  imobilului situat in Bd. 

Nicolae Grigorescu nr 41,Sector 3, in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Psihiatrie Titan “Dr. 

C. Gorgos”; 

•  Intocmire documentatie necesara pentru transmiterea in folosinta gratuita a Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București, a unui număr de 10 locuri de parcare în Parcarea 

Horoscop 1 Nefertiti; 

• S-au intocmit intocmit documentele necesare supunerii spre dezbaterea si aprobarea CGMB, 

a unui proiect de hotarare pentru modificarea Anexei 1 la H.C.G.M.B. nr. 388/31.07.2019 privind 

transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unităților 

locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în 

administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București; 

• Inventarierea anuală a patrimoniului, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din unitățile 

sanitare publice și unitățile medico-sociale aflate în administratrea Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București. 
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ACTIVITATEA ECONOMICĂ 

Activitatea Direcției Economice s-a desfășurat conform Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al ASSMB, aprobat prin HCGMB nr.384/26.06.2019. 

Prezentare generala: 

 Activitatea directiei economice este operativă, având în vedere faptul că instituția este 

finanțată prin statut integral de la bugetul local, prin urmare nu există venituri proprii care să 

fundamenteze creșterea eficienței instituției prin atragerea unor noi surse de venit. 

 

Elemente statistice în perioada 01.01.- 31.12.2019: 

     Total plati:                                                                        290.386.845,66 lei 

• Plăți personal:                                                             106.787.252,00 lei 

• Plăți bunuri și servicii:                                                  56.802.972,21 lei 

• Plati fond handicap:                                                           707.836,00 lei 

• Plăți investiții :                                                              33.041.006,33 lei 

• Finanțare spitale:                                                           94.016.532,09 lei 

 

• Chirii incasate spații comerciale:                                    2.355.708,59 lei 

• Chirii incasate spatii locative:                                              11.890,48 lei 

 

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 conform legislației specifice. 

 

 ACTIVITATEA JURIDICĂ  

 

I. ACTIVITATEA DE REPREZENTARE ÎN INSTANȚĂ A DIRECȚIEI JURIDICE  

 

           În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 pe rolul instanţelor de judecată au fost 37 de cauze, din 

care 3 dosare au fost preluate din anul 2017, 1 dosar a fost preluat din anul 2013, 1 dosar au fost 

preluate din anul 2015, 1 dosar a fost preluat din 2011, 14 dosare au fost preluate din anul 2018, iar 

17 dosare au fost constituite în anul 2019. 

 

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 avem calitatea de 
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reclamantă/petentă/contestatoare.  

Acţiunile și apărarile formulate au la bază referatele şi documentele diferitelor compartimente 

ale instituţiei, puse la dispoziția Direcției Juridice şi au drept scop gestionarea litigiilor pentru 

apărarea intereselor instituţiei şi restabilirea legalităţii. 

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, Direcția Juridică a colaborat cu toate compartimentele 

din cadrul ASSMB. și din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti precum și cu orice alte servicii / 

instituţii /agenţii, care deţin acte sau informaţii necesare desfăşurării activităţii specifice.  

În calitate de pârâtă/intimată, ASSMB. 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 am formulat cereri de chemare în judecată, cereri 

precizatoare, răspunsuri la întâmpinări și alte acte de procedură specifice, pentru susținerea 

insteresului legitim al ASSMB. 

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.  

 

CENTRALIZATOR DOSARE 2019 

 

1.Număr 

dosar 

2. Părți 3.Obiect 4.Instanța Ter

men 

Observații 

16581/3/2

018 

COMPAGNIE 

D'Entreprises 

(CFE) -

reclamant 

ASSMB -  pârât 

AECOM 

INGINERIA – 

chemat în 

garanție 

TECNIC 

CONSULTING 

– chemat în 

garanție 

Litigiu 

privind 

Achiziţiile 

Publice 

(în urma 

conexării 

dosarelor, 

valoarea 

pretențiilor 

solicitate 

este : 

5.133.069,3

5 lei la care 

să se adauge 

Tribunalul 

București 

Secț. a II-a 

contencios 

adm. Și 

fiscal 

24.0

2.20

19 

 

În curs de judecată, Instanța de 

judecată a pus în vedere 

expertului să depună Raportul 

de Expertiză la viitorul termen 

de judecată, și, totodată, să 

respecte obiectivele expertizei 

și să transmită raportul final, 

nu cel parțial sub sancțiunea 

amenzii. 
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dobânda 

legală) 

28153/3/2

018 

COMPAGNIE 

D'Entreprises 

(CFE)-Creditor 

ASSMB - 

Debitor 

Ordonanță 

de plată 

(suma 

1.010.960,9

3 lei și 

penalități de 

întârziere și 

cheltuieli de 

judecată) 

Tribunalul 

București 

Secţia a-

VI-a civilă 

13.1

2.20

18 

 

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. 

10139/29

9/2018 

ASSMB – 

petent 

 

POLIȚIA 

LOCALĂ-

Anulare 

proces-

verbal de 

contravenție 

sr. B nr. 

0035481 

Judecători

a Sector 1 

Secția I 

civilă 

07.1

1.20

18 

 

-Solutia pe scurt: Respinge 

plângerea contravențională 

formulată împotriva 

procesului-verbal de 
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intimat 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) 

6778/4/20

18 

GOTHAER -

reclamant 

MUN. 

BUCUREȘTI 

PRIN PRIMAR 

GENERAL-

pârât 

ASSMB – pârât 

Pretenții în 

sumă de 

6.378,05 lei 

Judecători

a sector 4 

Secția I 

civilă 

18.1

2.20

18 

 

-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 

1.621.916,2

0 lei 

Tribunalul 

bucurești 

Secț. a II-a 

contencios 

adm. și 

fiscal 

11.0

9.20

18 

 

- 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 
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884/299/ 

2018 

ASSMB – 

reclamant 

E-Distribuție 

Muntenia – 

pârât 

TOTAL 

STRADA – 

chemat în 

garanție 

Acțiune în 

constatare 

caracter 

abuziv 

Judecători

a sector 1 

Secția 1 

civilă 

05.1

0.20

18 

- 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. 

4770/3/20

18 

ASSMB -

Recurent-

reclamant 

TOTAL 

STRADA – 

intimat-pârât 

Litigiu 

privind 

achizițiile 

publice 

-suma de 

10.292 lei 

Curtea de 

Apel 

București 

Secția a 

VIII -a de 

contencios 

adm. și 

fiscal 

29.1

0.20

18 

 

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 

20.0

7.01

8 

 

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 

6201/4/20 ASSMB – Contestație Judecători 08.0  
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18 contestator 

 

Enel Energie 

Muntenia – 

intimat 

la 

executarea 

suspendării 

executării 

silite în 

dosar de 

executare 

nr. 

459/2018 

a sector 4  6.20

18 
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 

Municipiu

lui 

București 

Sec, a II-a 

contencios 

administra

tiv și fiscal 

14.0

5.20

18 

 

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: Până la data prezentei 

nu s-a redactat și comunicat 

Hotărârea. 

43041/3/ 

2017 

ASSMB -  

recurent 

reclamant 

CAMERA DE 

CONTURI 

BUCUREȘTI -  

intimat pârât 

Anulare 

parțială 

măsura nr. 2 

-  Decizia 

Camerei de 

Conturi nr. 

89/28.08.20

17 (suma 

de1.168.620 

Lei) 

Curtea De 

Apel 

București 

Secția a 

VIII-a 

contencios 

administra

tiv și fiscal 

14.1

1.20

18 

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 priveşte recuperarea 

sumei de 1.168.620 lei (măsura 

pct. 2). Definitivă. 

Stadiu: soluționat definitiv în 

favoarea ASSMB 
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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 

31.0

1.20

20 

 

Stadiu: în curs de soluționare 

în apel 

10697/30

1/ 

2011 

FUNDATIA 

CARITATEA-

Reclamant 

ASSMB - Pârât 

CAMINUL 

PENTRU 

PERSOANE 

VARSTNICE 

AL 

MUNICIPIULU

I BUCURESTI 

ACADEMICIA

Pretenții din 

contract 

închiriere– 

cv. 665.000 

Euro 

Tribunalul  

București 

03.1

0.20

19 

 

Respingere apel 

Solutia pe scurt: Respinge 

apelul ca neîntemeiat. Cu 

recurs în 15 zile de la 

comunicare. Pronunţată în 

şedinţa publică azi, 

17.10.2019. 

Document: Hotarâre  

3298/2019  17.10.2019 



 

  

 

 

174 

 

N NICOLAE 

CAJAL- Pârât 

41501/3/ 

2013 

WESTHOUSE 

GROUP-

Apelant 

Reclamant 

ASSMB -

Intimat Pârât 

SPITALUL DE 

PNEUMOFTIZI

LOGIE "SF 

ŞTEFAN"- 

Intimat Pârât 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 

PRIN PRIMAR 

GENERAL- 

Apelant Pârât 

Pretenții din 

lipsa 

folosință –

echivalent  

250.000 

Euro 

Înalta 

Curte De 

Casație Și 

Justiție 

17.1

0.20

19 

 

Decizia nr. 1803: Respinge, ca 

nefondat, recursul declarat de 

reclamanta SC Westhouse 

Group SRL împotriva deciziei 

civile nr. 398 A din 3 aprilie 

2018 pronunţată de Curtea de 

Apel Bucureşti – Secţia a IV-a 

civilă. Definitivă. 

Soluție favorabilă ASSMB 

24997/30

2/ 

2018 

ASSMB -

Reclamant 

CABINET DE 

AVOCAT 

FLORENTINA 

JEJERAN-Pârât 

Acțiune în 

constatare și 

pretenții 

(suma de 

27.500 Lei) 

Judecători

a Sect. 5 

28.1

1.20

19 

Respinge, ca neîntemeiată, 

excepţia autorităţii de lucru 

judecat cu referire la sentinţa 

civilă numărul 1907 

pronunţată la data de 

06.03.2018 de Judecătoria 

Sectorului 5 Bucureşti, în 

dosarul civil numărul 

9351/4/2017, rămasă definitivă 

prin decizia civilă numărul 

3713 A/09.10.2018, pronunţată 

de Tribunalul Bucureşti – 

Secţia a IV –a Civilă, excepţie 

invocată de pârâtă, prin 

apărător. Respinge, ca 

neîntemeiată, acţiunea. Cu 

drept de apel, în termen de 30 

zile de la comunicare, ce se va 

depune la Judecătoria 
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Sectorului 5 Bucureşti, sub 

sancţiunea nulităţii. Pronunţată 

astăzi, 28.11.2019, în 

condiţiile art. 396 alin. (2) Cod 

procedură civilă, prin punerea 

soluţiei la dispoziţia părţilor 

prin mijlocirea grefei 

instanţei.Hotarâre  8507/2019  

28.11.2019 

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 

administrati

v declinat - 

adresa nr. 

10520/14.1

2.2016 

Tribunalul 

București 

Secţia a II-

a 

Contencio

s 

Administr

ativ şi 

Fiscal 

22.0

2.20

19 

Ia act ca reclamanta renunta la 

judecata in contradictoriu cu 

paratul Andreescu Bogdan. 

Respinge exceptia lipsei 

calitatii procesuale active a 

reclamantei. Admite exceptia 

lipsei calitatii procesuale 

pasive a paratilor Ministerul 

Sanatatii, Primaria Mun. 

Bucuresti si Administratia 

Spitalelor si Serviciilor 

Medicale Bucuresti si respinge 

actiunea formulata fata de 

acesti parati ca fiind formulata 

fata de persoane fara calitate 

procesuala pasiva in cauza. 

Respinge exceptia tardivitatii 

invocata. Admite in parte 

exceptia inadmisibilitatii si 

respinge ca inadmisibile 

cererea de anulare a Deciziei 

Consiliul de Administratie al 

Spitalului Clinic Colentina din 

02.11.2016 avand ca obiect 

desfiintarea Compartimentului 

Clinic de Dermatovenerologie 

Copii, cererea de anulare a 

adresei nr.6185/23.06.2016 si 

cererea privind obligatia 

paratului Spitalul Clinic 
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Colentina de a stabili bugetul 

si indicii de performanta 

pentru functionarea 

Compartimentului Clinic de 

Dermatovenerologie Copii in 

concordanta cu prevederile 

contractului de administrare 

nr.3161/2015. Admite in parte 

actiunea. Obliga Spitalul 

Clinic Colentina de a stabili un 

spatiu adecvat functionarii 

Compartimentului Clinic de 

Dermatovenerologie Copii in 

cadrul Spitalului Clinic 

Colentina, de a stabili si aloca 

personalul medical necesar 

functionarii acestui 

compartiment si de a stabili 

bugetul necesar functionarii 

acestui compartiment. 

Respinge cererea de acordare a 

cheltuielilor de judecata 

formulata de parata Spitalul 

Clinic Colentina ca 

neintemeiata. Cu drept de 

recurs in termen de 15 zile de 

la comunicare, recursul 

urmand a se depune la 

Tribunalului Bucuresti - Sectia 

a II-a Contencios administrativ 

si fiscal. Pronunţată potrivit 

art. 396 al.2 C.p.c. azi, 

22.02.2019. 

Document: Hotarâre  

1246/2019  22.02.2019 

39439/3/ 

2018 

SINDICATUL 

LIBER DIN 

MEDICINĂ 

ŞCOLARĂ- 

Obligația de  

a face 

(valorificare 

rezultate 

Tribunalul 

București 

Secţia a-

06.0

3.20

19 

Respinge acţiunea ca 

neîntemeiată. Cu drept de apel 

în termen de 10 zile de la 

comunicare care se depune la 
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Reclamant 

ASSMB-Pârât 

CIORBĂ 

ELIONORA -

Reclamant 

concurs; 

solicitare 

încheiere 

C.I.M. cu ½ 

normă) 

VIII-a 

Conflicte 

de Muncă 

şi 

Asigurări 

Sociale 

Tribunalul Bucureşti. 

Pronunţată azi, 26.06.2019, 

prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin 

mijlocirea grefei.Document: 

Hotarâre  3818/2019  

26.06.2019 

6819/109/ 

2018 

POPESCU 

MIHAI- 

Reclamant 

ASSMB - Pârât 

SPITALUL 

CLINIC 

COLENTINA- 

Pârât 

Anulare act 

administrati

v- 

desfiinţare 

adresa 

nr.24322/15

.10.2018, 

anulare 

Decizie 

concurs 

nr.308/12.1

0.2017 

(concurs 

ocupare 

post) 

Tribunalul 

Argeș 

Secția 

civilă  

22.0

3.20

19 

Admite, în parte, acţiunea în 

contencios administrativ. 

Anulează decizia nr.308 din 

data de 12.10.2017 emisă de 

managerul Spitalului Clinic 

Colentina. Respinge, ca 

inadmisibilă, acţiunea 

îndreptată împotriva Adresei 

nr.24332 din data de 

15.10.2018, emisă de 

directorul general al 

Administraţiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti 

şi ca neîntemeiată cererea de 

reluare a procedurii de 

concurs. Ia act de declaraţia 

reclamantului în sensul 

solicitării cheltuielilor de 

judecată pe cale separată. Cu 

drept de recurs în termen de 15 

zile de la comunicare. Cererea 

de recurs se depune la 

Tribunalul Argeş. Pronunţată 

în şedinţă publică din 22 

Martie 2019, la Tribunalul 

Argeş, Secţia Civilă, Complet 

Specializat de contencios 

administrativ şi fiscal. 

Document: Hotarâre  

220/2019  22.03.2019 

     Admite cererea în anulare. 
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3321/3/20

19 

COMPAGNIE 

D'Entreprises 

(CFE)-Creditor 

ASSMB - 

Debitor 

CERERE IN 

ANULARE 

DOSAR NR. 

28153/3/2018 

Tribunal

ul 

Bucureșt

i Secţia 

a-VI-a 

Civilă 

25.06 

2019 

Dispune anularea sentinţei 

civile nr. 3794/13.12.2018 

pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti Secţia a VI a Civilă, 

în dosarul nr. 28153/3/2018 şi, 

în rejudecare, respinge cererea 

de ordonanţă de plată ca 

neîntemeiată. Obligă pârâta la 

plata sumei de 100 lei către 

reclamantă, cu titlul de 

cheltuieli de judecată. 

Definitivă. Pronunţată în 

şedinţă publică, azi, 

25.06.2019. 

Document: Hotarâre  

1928/2019  25.06.2019 

 

19291/30

2/ 

2019 

 

Creditor, Enel 

Energie 

Muntenia 

ASSMB-

Debitor 

Ordonanță de 

Plată 

(valoarea 

pretențiilor 

este în 

valoare 

1.044.759,82 

lei) 

Tribunal

ul 

Bucurest

i 

Sectia a 

VI a 

14.01 

2020 

 Amână pronunţarea la data de 

29.01.2020, când soluţia se 

pune la dispoziţia părţilor prin 

grefă.Document: Încheiere - 

Amânare iniţială a pronunţării  

  14.01.2020 

 

38757/3/ 

2019 

 

Reclamantă, 

Coțofană 

Lavinia 

Pârât ASSMB 

Litigiu de 

muncă 

Anulare act 

(anulare 

decizie de 

încetare a 

numirii 

temporare în 

funcția de 

Director 

Direcția 

Juridică și 

acordare 

daune morale 

Tribunal

ul 

Bucureșt

i 

Secţia a-

VIII-a 

Conflicte 

de 

Muncă şi 

Asigurări 

Sociale 

  

Dosar aflat în procedura 

administrativă. 

Nu s-a fixat termen de judecată 
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în cuantum 

de 50.000 lei) 

 

38760/3/ 

2019 

 

Reclamantă, 

Coțofană 

Lavinia 

Pârât ASSMB 

Pretenții 

(contravaloar

ea ajutorului 

de 

înmormântar

e și dobânzi 

și penalități 

până la plata 

efectivă) 

Tribunal

ul 

Bucureșt

i 

Secţia a-

VIII-a 

Conflicte 

de 

Muncă şi 

Asigurări 

Sociale 

  

Dosar aflat în procedura 

administrativă. 

Nu s-a fixat termen de judecată 

 

26220/3/ 

2019 

Reclamanți 

(medici din 

ambulatoriul 

STB) 

Pârâți 

- ASSMB          

- Societatea De 

Transport 

Bucureşti SA 

- Centrul de 

Sănătate STB 

SA 

- Spitalul 

Clinic 

Colentina 

Acţiune în 

constatare 

(reclamanții 

solicită 

transferul 

către Spitalul 

Clinic 

Colentina) 

Tribunal

ul 

Bucureșt

i 

Secţia a-

VIII-a 

Conflicte 

de 

Muncă şi 

Asigurări 

Sociale 

26.02 

2020 

Respinge cererea de interventie 

principala, ca inadmisibila. 

Respinge cererea de renuntare 

formulata de MITU 

CRISTINA, ca ramasa fara 

obiect. Acorda termen la data 

de 26.02.2020, ora 9, cu citarea 

partilor. Cu apel odata cu 

fondul. Pronuntata azi, 

15.01.2020 prin punerea 

solutiei la dispozitia partilor de 

catre grefa instantei. 

Document: Încheiere de 

şedinţă    15.01.2020 

 

35325/3/ 

2019 

 

PÎCCJ – DNA 

CORPUL DE 

CONTROL 

AL PRIM-

MINISTRULU

I 

 

Tribunalul 

București 

Secția a II a 

Penală 

  

19.12. 

2019 

 

Admite cererea formulată de 

Ministerul Public – Parchetul 

de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție – Direcția 

Naţională Anticorupţie – 

Structura Centrală – Secția de 

Combatere a Infracţiunilor 
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ASSMB Asimilate Infracţiunilor de 

Corupţie. În baza art. 335 alin. 

(4) și alin. (41) din Codul de 

procedură penală, constată 

legalitatea şi temeinicia 

Ordonanţei nr. 449/II-2/2019 

din data de 21.11.2019 a 

Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție – 

Direcția Naţională Anticorupţie 

– Structura Centrală – Secția 

de Combatere a Infracţiunilor 

Asimilate Infracţiunilor de 

Corupţie. În baza aceluiaşi text 

de lege, confirmă 

redeschiderea urmăririi penale 

în dosarul nr. 619/P/2017 al 

Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție – 

Direcția Naţională Anticorupţie 

– Structura Centrală – Secția 

de Combatere a Infracţiunilor 

Asimilate Infracţiunilor de 

Corupţie sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii de abuz în serviciu, 

faptă prevăzută în art. 132 din 

Legea nr. 78/2000 raportat la 

art. 297 din Codul penal. 

Definitivă. Pronunţată în 

camera de consiliu, astăzi, 

19.12.2019. 

 

29/2/2020 

 

Medist 

Imaging&Poc 

SRL 

ASSMB 

Litigiu 

privind 

achiziţiile 

publice 

(contestaţie 

privind 

anularea 

procedurii de 

 

Curtea 

de Apel 

Bucureșt

i 

Secția a 

II a 

 

06.02.

2020 

 

În curs de soluționare 
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atribuire) Contenci

os 

Administ

rativ 

 

24304/4/ 

2016 

(conexat 

cu dosarul 

nr. 

24375/4/ 

2017) 

 

Enel Energie  

Muntenia S.A. 

 

ASSMB 

 

Litigii cu 

profesioniştii 

/ pretenţii, 

lămurire 

dispozitiv 

(Intimata a 

solicitat 

pretenții în 

valoare de 

51.938,79 lei) 

 

 

Tribunal

ul  

Bucureșt

i 

 

17.04. 

2019 

Admite cererea de apel 

formulată de apelanta 

Administraţia Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti 

în contradictoriu cu intimata 

Enel Energie Muntenia SA. 

Obligă reclamanta la plata 

către pârâtă a sumei de 2.250 

lei cu titlu de cheltuieli de 

judecată constând în onorariu 

de expert, proporţional cu 

pretenţiile apreciate 

neîntemeiate. Compensează în 

parte cheltuielile de judecată 

suportate în primă instanţă şi 

obligă reclamanta la plata către 

pârâtă a sumei de 2.215,92 lei.  

Soluționat favorabil în 

favoarea ASSMB 

 

884/299/ 

2018 

Intimați,                   

E Distribuţie 

Muntenia S.A. 

și Total Strada 

SRL 

ASSMB 

Litigii cu 

profesioniştii 

acţiune în 

constatare, 

caracter 

abuziv 

(dosarul 

provine dintr-

o măsură a 

Curții de 

Conturi, 

ASSMB a 

achitat 

întreaga sumă 

de 584.455 

 

Tribunal

ul  

Bucureșt

i 

 

04.12. 

2019 

 

Respinge apelul ca nefondat. 

Cu drept de recurs în termen de 

30 zile de la comunicare. 

Cererea de recurs se depune la 

Tribunalul Bucureşti – Secţia a 

VI-a Civilă. Pronunţată astăzi, 

04 decembrie 2019 
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lei 

reprezentând 

contravaloare 

Contract de 

Racordare 

Spital 

Gomoiu – 

Enel a impus 

ASSMB-ului 

achitarea 

întregii sume 

și nu în 

proporție de 

30 % cum a 

constatat 

Curtea de 

Conturi) 

 

20920/3/ 

2019 

 

Inculpat-Buțoi 

Petre 

 

Parte civilă 

ASSMB 

Confirmare 

Renunţare 

Urmărire 

Penală (val 

prejudiciului 

era de 100lei 

cablu lectric) 

Judecăto

ria 

Sectorul 

4 

10.10. 

2019 

S-a renunțat la urmărirea 

penală, prejudiciul a fost 

recuparat. 

 

24733/3/ 

2019 

 

Contestatoare 

Dr. Crăilă 

Liliana 

 

 

Intimată 

ASSMB 

 Contestație 

Decizie 

sancționare 

Tribunal

ul 

Bucureșt

i Secția a 

VIII-a 

Conflicte 

de 

muncă și 

asigurări 

sociale 

 

13.12. 

2019 

Respinge acţiunea ca 

nefondată. Cu apel în 10 zile 

de la comunicare, ce se va 

depune la Tribunalul Bucureşti. 

Pronunţată azi, 10.01.2020, 

prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin 

intermediul grefei instanţei. 

Soluționat favorabil ASSMB 

 

24997/30

2/2018 

 

ASSMB 

 

Pretenții din 

contract 

prestării 

servicii 

 

Judecăto

ria  

 

07.11. 

2019 

Respinge, ca neîntemeiată, 

excepţia autorităţii de lucru 

judecat cu referire la sentinţa 

civilă numărul 1907 pronunţată 
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Cab. Avocat 

Jejeran 

Florentina 

Sectorul 

5 

la data de 06.03.2018 de 

Judecătoria Sectorului 5 

Bucureşti, în dosarul civil 

numărul 9351/4/2017, rămasă 

definitivă prin decizia civilă 

numărul 3713 A/09.10.2018, 

pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti – Secţia a IV –a 

Civilă, excepţie invocată de 

pârâtă, prin apărător. Respinge, 

ca neîntemeiată, acţiunea. Cu 

drept de apel, în termen de 30 

zile de la comunicare, ce se va 

depune la Judecătoria 

Sectorului 5 Bucureşti, sub 

sancţiunea nulităţii. Nu s-a 

redactat/comunicat soluția. 

 

6083/3 

/2019 

 

Apelantă: 

Cristescu 

Mihaela 

 

Intimați: 

ASSMB 

- Consiliul 

General al 

Municipiului 

Bucureşti 

Litigiu de 

muncă: 

Anulare Act 

(încetare 

detașare 

înainte de 

termen) 

Tribunal

ul  

București 

Secția a 

VIII-a 

Conflicte 

de muncă 

și 

asigurări 

sociale 

19.06. 

2019 

Respinge excepţia lipsei de 

interes. Respinge acţiunea ca 

neîntemeiată. Cu drept de apel 

în termen de 10 zile de la 

comunicare, ce va fi depus la 

Tribunalul Bucureşti Secţia a 

VIII-a Conflicte de Munca şi 

Asigurări Sociale. Soluționat 

favorabil ASSMB 

3996/3/ 

2019 

Recalamnt: 

ASSMB 

 

Pârâți 

- Total Strada 

SRL 

-E-Distributie 

Muntenia SA 

Acţiune în 

constatare  

(ASSMB a 

achitat 

contravaloare

a proiectului 

de execuție 

privind 

racordarea 

Spitalului 

Judecător

ia 

Sectorul 

4 

Bucureşti 

02.07. 

2019 

Admite excepţia autorităţii de 

lucru judecat. Respinge capătul 

doi din cererea principală 

formulată în contradictoriu cu 

pârâta SC Total Strada SRL, ca 

inadmisibil. Respinge cererea 

principală, ca neîntemeiată. 

Admite cererea subsidiară. 

Obligă pârâta SC E-Distribuţie 

Muntenia SA la plata către 

http://portal.just.ro/4/SitePages/acasa_default.aspx
http://portal.just.ro/4/SitePages/acasa_default.aspx
http://portal.just.ro/4/SitePages/acasa_default.aspx
http://portal.just.ro/4/SitePages/acasa_default.aspx
http://portal.just.ro/4/SitePages/acasa_default.aspx
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Gomoiu către 

Enel. Enel nu 

a efectuat 

plată către 

pârâții Total 

Strada) 

reclamantă a sumei de 10.292 

lei, reprezentând contravaloare 

proiect tehnic neutilizat, a 

sumei de 1174,50 lei, 

reprezentând contravaloare 

tarif avizare proiect, precum şi 

a sumei de 3969,21 lei, cu tilu 

de dobândă legală calculată 

până la data de 11.02.2019, 

care se va calcula în 

continuare, începând cu data de 

12.02.2019 până la achitarea 

efectivă a debitului principal. 

Cu recurs în 10 zile de la 

comunicare, cererea de recurs 

urmând a se depune la 

Judecătoria sector 4 Bucureşti. 

 

9555/3/20

19 

Reclamantă, 

Cojocaru 

Elena Mihaela 

(psiholog la 

CETTT Sf. 

Stelian) 

Pârâtă: 

ASSMB 

Anulare act 

de micșorare 

a sporurilor 

Tribunal

ul 

București 

Secția a 

II 

Contenci

os 

Administ

rativ și 

Fiscal 

31.01. 

2020 

 

În curs de soluționare 

1228/303/ 

2020 

Reclamantă, 

ASSMB 

 

Recuperare 

c/v tipărire 

vucher FIV 

Judecător

ia 

Sectorul 

6 

 În procedura administrativă 

 

719/3/202

0 

 

Reclamantă,  

 

Coțofană 

Lavinia 

 

Contestație 

Decizie 

gradație 

Tribunal

ul 

București 

Secția a 

VIII-a 

Conflicte 

  

Dosar aflat în procedura 

administrativă. 

Nu s-a fixat termen de judecată 

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000865306&id_inst=3
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000865306&id_inst=3
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Pârât ASSMB de muncă 

și 

asigurări 

sociale 

30901/3/ 

2019 

Reclamant 

MOBIMEX 94 

SRL 

Pârât:OFFICE 

MEX 

CONCEPT 

SRL și 

ASSMB 

Litigiu 

privind 

achiziţiile 

publice pv nr. 

23014/27.08.

2019 

Tribunal

ul 

Bucursti 

Secţia a 

II-a 

Contenci

os 

Administ

rativ şi 

Fiscal 

27.11. 

2019 

Respinge exceptia autoritatii de 

lucru judecat.Respinge 

contestatia, ca neintemeiata. 

Obliga reclamanta la plata 

sumei de 4.165 de lei, cu titlu 

de cheltuieli de judecata, catre 

parata OFFICE MEX 

CONCEPT SRL. Cu recurs in 

termen de 10 zile de la 

comunicare, recurs care se va 

depune la Secţia a II-a 

Contencios Administrativ şi 

Fiscal a Tribunalului 

Bucureşti.Pronunţată prin 

punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor prin mijlocirea grefei 

instanţei, azi, 27.11.2019. 

 

27930/3/ 

2019 

Reclamant E-

DISTRIBUTIE 

MUNTENIA 

SA 

INTIMAT: 

ASSMB ȘI 

TOTAL 

STRADA SRL 

 

acţiune în 

constatare 

Tribunal

ul 

București 

Secția a 

VI-a 

Civilă 

26.02. 

2020 

Dosar aflat la primul termen de 

judecată 

5891/2/20

19 

Reclamant 

MOBIMEX 94 

SRL 

Pârât:OFFICE 

MEX 

CONCEPT 

litigiu privind 

achiziţiile 

publice - 

contestaţie 

atribuire 

Curtea de 

Apel 

Buc. 

Secţia a 

IX-a 

C.A.V. 

07.11. 

2019 

Respinge plângerile, ca 

nefondate. Respinge solicitarea 

petentului intimat Office Mex 

Concept de acordare a 

cheltuielilor de judecată. 

Definitivă 
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SRL și 

ASSMB 

3394/2/20

19 

Petent: 

ASSMB 

Intimat:OFFIC

E MEX 

CONCEPT 

SRL 

litigiu privind 

achiziţiile 

publice - 

contestaţie 

atribuire 

dec.nr.806/c6

/793 din 

23.05.2019 

Curtea de 

Apel 

Buc. 

Secţia a 

IX-a 

C.A.V. 

01.07. 

2019 

Respinge plângerea, ca 

nefondată. Obligă petenta la 

plata către intimată a sumei de 

4165 lei cu titlu de cheltuieli de 

judecată. Definitivă.  

 

1495/3/20

19 

Reclamantă 

MATEI 

GENOVEVA 

IULIA 

Pârât: ASSMB 

Contestație 

Decizie 

concediere 

Tribunal

ul 

București 

Secția a 

VIII-a 

Conflicte 

de muncă 

și 

asigurări 

sociale 

16.04. 

2019 

Respinge cererea de chemare 

în judecată, ca neîntemeiată. 

Cu drept de apel în termen de 

10 zile de la comunicare, cale 

de atac care se depune la 

Tribunalul Bucureşti, Secţia a 

VIII-a. Pronunţată în şedinţa 

publică azi 16.04.2019. 

Document: Hotarâre  

2258/2019  16.04.2019 

 

 

II. ACTIVITATEA DE REDACTARE, REVIZUIRE ȘI AVIZARE 

- au fost avizate pentru legalitate 106 contracte de achiziție publică de prestări servicii, 

bunuri și lucrări, precum și contracte subsecvente la acordurile cadru; 

- au fost avizate  169 contracte de muncă, la care se adaugă 506 acte adiționale la contractele 

de muncă; 

- au fost avizate pentru legalitate 1038 decizii ale directorului general; 

- au fost avizate pentru legalitate 16 contracte de închiriere având ca obiect spații comerciale 

pentru spitalele aflate în subordinea ASSMB.; 

- au fost redactate și avizate 5 acte adiționale la contractele de închiriere; 

- au fost avizate 35 contracte de comodat; 

- au fost acordate 43 de puncte de vedere compartimentelor ASSMB; 

      -   au fost avizate pentru legalitate 17 Protocoale de colaborare;  

- au fost redactate și avizate 79 acte adiționale la contractele de achiziție publică pentru 

investițiile în derulare;  

- au fost avizate tematica și bibliografia pentru 2 concursuri organizate de ASSMB.; 
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 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 875 decizii, 871 referate,  871 contracte și 67 acte 

adiționale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


