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ABREVIERI

PMB – Primăria Municipiului București
ASSMB – Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București
ANMCS- Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate
PO – Program Operațional
CGMB – Consiliul General al Municipiului București
HCGMB - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București
ANC - Autoritatea Naţională pentru Calificări
OUG - Ordonanţă de urgenţă a Guvernului
UIP – Unitate de implementare
USP - Unități sanitare cu paturi
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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 O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, 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.
19 SPITALE ÎN ADMINISTRAREA ASSM B CU UN NUMAR TOTAL DE 5.793 PATURI

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
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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 608 cabinete medicale din care:
✓ 451 cabinete medicină generală
✓ 157 cabinete medicină dentară
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Pentru că sănătatea bucureștenilor reprezintă una dintre prioritățile Primăriei Municipiului
București, iar cetățenii au dreptul la asistență medicală de calitate, în spitale care dispun de spații
moderne și sunt dotate cu aparatură de ultimă generație, A.S.S.M.B. a derulat următoarele investiții
în unitățile sanitare aflate în subordine:
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

INVESTIȚII - echipamente, aparatură medicală – mii lei

Denumire

Extractor automat dna/rna viral 12
pozitii
Aparat portabil pt asist. Drenaj
secretii taheobronsice -COUGH
Sistem de arhivre si administr
rezultate imagistica
Aparat de radiologie 3d full- body
Multiplex pcr (qiastra-dx operational
module)
TOTAL

Cantitate

1

buget local
achizitii ASSMB
(inclusiv achizitii
centralizate)

buget local achizitii spital cu
aprobare
ASSMB-PMB

71,4

1

42,84

1

520,93

1

5,289.20

1

165.41
6,089.77
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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”
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-au executat finisajele interioare până la nivel de glet;
• s-au realizat lucrări aferente instalațiilor sanitare, electrice, termice, de ventilație și climatizare;
• s-a montat tâmplăria și învelitoarea de tablă.
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;
• s-au realizat lucrări aferente instalațiilor sanitare, electrice, termice, de ventilație și climatizare;
• s-a montat tâmplăria, s-au executat finisaje interioare și zugrăveli.
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INVESTIȚII - echipamente, aparatură medicală – mii lei

Cantitate

Echipament real-time
PCR cu 96 godeuri
Extractor automat de
DNA/RNA viral cu 12
pozitii
TOTAL

buget local
- achizitii
ASSMB
(inclusiv
achizitii
centralizate)

buget
local achizitii
spital cu
aprobare
ASSMBPMB

1

212.00

1

138.00

fonduri
propriiachizitii
spital cu
aprobare
ASSMBPMB

Buget de stat
(DSP/MS)-achizitii
cu aprobare ASSMBPMB
Buget
de stat

cota 10%cofinantare
de la bugetul
local

350.00
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SPITALUL CLINIC DR. IOAN CANTACUZINO

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;
• s-a executat structura metalică pentru rigidizarea plăcii în locația sterilizatorului;
• s-au executat pereți și tavane metalice;
• s-au executat instalațiile electrice, HVAC și de gaze medicale.
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;
• s-au realizat pardoselile epoxidice;
• s-au montat echipamentele medicale.
Prin intermediul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București Nr. 375 / 07.09.2020 au
fost actualizați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ”Reabilitare Bloc Operator
Chirurgie”, pentru Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino”.
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Reparații la Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino” – în valoare de 484.779,14 lei
În baza contractului nr. 10340 / 17.08.2017 și a contractului subsecvent nr. 16 / 27.02.2020, pentru
locația Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino” au fost executate următoarele lucrări:
Lucrări exterioare:
• Realizare amorsă și barieră de vapori la pardoseală.
Lucrări interioare:
• Demontare tâmplărie ferestre și uși la secția de ginecologie;
• Desfacere pardoseli reci la secția de ginecologie;
• Desfacere pardoseli calde la secția de ginecologie;
• Executare șapă autonivelantă pardoseală la secția de ginecologie;
• Montare pardoseli din PVC, inclusiv montarea plintelor și a profilelor de clipsare la secția de
ginecologie;
• Desfacere placaje de faianță la pereți la secția de ginecologie;
• Curățare manuală pereți, aplicare glet de ipsos, amorsare și aplicare vopsea lavabilă la secția de
ginecologie;
• Desfacere placări cu gipscarton la secția de ginecologie;
• Realizare de placări la pereți și măști din gipscarton, inclusiv protejarea muchiilor, la secția de
ginecologie;
• Montare tapet din PVC la pereți, inclusiv a accesoriilor, la secția de ginecologie;
• Desfacere tencuieli interioare la pereții placați cu faianță și refacerea tencuielilor pe zonele desfăcute la
secția de ginecologie;
• Desfacere tavane suspendate la secția de ginecologie;
• Montare uși din aluminiu, inclusiv reparații ale glafurilor la secția de ginecologie;
• Montare tavane suspendate din gipscarton și metalice casetate la secția de ginecologie.
Instalații sanitare:
• Demontare țevi de alimentare cu apă și canalizare la secția de ginecologie;
• Demontare obiecte sanitare și accesorii (robineți, sifoane, oglinzi, etajere etc.) la secția de ginecologie;
• Demontare sifoane de pardoseală și montare sifoane și rigole pentru pardoseală din PVC la secția de
ginecologie;
• Montare țevi de alimentare cu apă din PPR la secția de ginecologie;
• Montare țevi de canalizare la secția de ginecologie;
• Montare obiecte sanitare, inclusiv accesorii (lavoare, oglinzi, sifoane, baterii, dozatoare de săpun etc.),
la secția de ginecologie.
Instalații electrice:
• Demontare cabluri și protecții din tub de PVC și montare de cabluri și tuburi noi de protecție la secția de
ginecologie;
• Demontare corpuri de iluminat și montare de corpuri noi cu sursă LED la secția de ginecologie;
• Demontare console sau suporți pentru aparate și tablouri electrice la secția de ginecologie;
• Montare doze de legătură și de aparat la secția de ginecologie;
• Montare întrerupătoare și prize la secția de ginecologie.
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Instalații termice:
• Demontare radiatoare, țevi și robineți la secția de ginecologie;
• Montare țevi de alimentare cu agent termic, inclusiv console și fitinguri la secția de ginecologie;
• Montare radiatoare și console, inclusiv robineți la secția de ginecologie.
În baza contractului nr. 10340 / 17.08.2017 și a contractului subsecvent nr. 18 / 24.08.2020, pentru
locația Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino” au fost executate următoarele lucrări:
Lucrări exterioare:
• Realizare amorsă și barieră de vapori la pardoseli la bucătărie demisol;
• Turnare beton simplu B200 cu armături din plasă sudată la bucătărie demisol;
• Montare ferestre PVC / Al cu geam termopan la bucătărie demisol.
Lucrări interioare:
• Demontare tâmplărie PVC / Al / lemn la bucătărie demisol;
• Desfacere pardoseli reci la bucătărie demisol;
• Executare șapă autonivelantă pardoseală la bucătărie demisol;
• Montare pardoseli din PVC conductiv, inclusiv montarea plintelor și a profilelor de clipsare la bucătărie
demisol;
• Desfacere placaje de faianță la pereți la bucătărie demisol;
• Curățare manuală pereți, refacere tencuieli, aplicare glet de ipsos, amorsare și aplicare vopsea lavabilă la
bucătărie demisol;
• Protejarea muchiilor la pereți cu profil metalic special la bucătărie demisol;
• Realizare de placări la pereți cu PVC antibacterian la bucătărie demisol;
• Desfacere tavane suspendate și refacere tavane metalice cu sistem de prindere ascuns la bucătărie
demisol;
• Montare tâmplărie PVC / Al la bucătărie demisol;
• Înlocuire plase țânțari la bucătărie demisol.
Instalații sanitare:
• Demontare țevi de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv robineți si fitinguri la bucătărie demisol;
• Demontare obiecte sanitare și accesorii (robineți, sifoane, oglinzi, etajere etc.) la bucătărie demisol;
• Demontare gură de scurgere cu sifon la bucătărie demisol;
• Montare țevi PPR, inclusiv robineți și fitinguri la bucătărie demisol;
• Montare obiecte sanitare și accesorii la bucătărie demisol.
Instalații electrice:
• Demontare cabluri și protecții din tub de PVC și montare de cabluri și tuburi noi de protecție în
jgheaburi la bucătărie demisol;
• Demontare corpuri de iluminat și montare de corpuri noi cu sursă LED la bucătărie demisol;
• Montare cutie metalică pentru protecție tablou distribuție la bucătărie demisol;
• Montare doze de legătură și de aparat la bucătărie demisol;
• Montare întrerupătoare și prize la bucătărie demisol.
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Instalații termice:
• Demontare unitate aer condiționat la bucătărie demisol;
• Demontare radiatoare și console susținere la bucătărie demisol;
• Demontare ventilator axial la bucătărie demisol;
• Demontare utilaje pompe la bucătărie demisol;
• Montare unitate interioară / exterioară de aer condiționat la bucătărie demisol;
• Montare radiatoare și console susținere, inclusiv robineți la bucătărie demisol;
• Montare țevi de alimentare cu agent termic, inclusiv console și fitinguri la bucătărie demisol.
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SPITALUL CLINIC ”NICOLAE MALAXA”

INVESTIȚII - echipamente, aparatură medicală – mii lei

Denumire echipament

Sistem RT PCR de tip Point of Care
(POCT)
Echipament digital mobil de radiografii- 2
BUC
Sistem de PACS
TOTAL

Cantitate

1
2
1

buget local
achizitii ASSMB
(inclusiv achizitii
centralizate)

buget local achizitii spital
cu aprobare
ASSMB-PMB

99.95
1,875.44
141.61
2,117.00
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SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA"
UNITĂȚI DE CAZARE TE MPORARE PENTRU PERSONALUL MEDICAL DIN CADRUL UNITĂȚILOR
SANITARE AFLARE ÎN ADMINISTRA ȚIA ASSMB

Cadrele medicale care aflate în linia întai pe perioada stării de urgență instituită ca urmare a declarării
pandemiei generată de virusul SARS-COV2 au fost protejate atât în spitale cât și atunci când au ieșit din
gărzi și nu se puteau întoarce acasă, pentru a elimina orice risc de îmbolnăvire a familiilor.
În acest sens, pentru personalul de la Spitalul Carol Davila s-a obținut o sponsorizare, având ca
obiect doar cazarea personalului medical, asigurându-se hrana zilnică în regim de catering, decontată de
către A.S.S.M.B
INVESTIȚII - echipamente, aparatură medicală – mii lei

Denumire echipament

Cantitate

buget local
achizitii ASSMB
(inclusiv achizitii
centralizate)

Instrument de PCR
Extractor automat de acizi nucleici si
pregatire PCR pentru teste clinice de
biologie moleculara
TOTAL

1

177.65

1

386.68

buget local achizitii spital cu
aprobare
ASSMB-PMB

564.33
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SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ȘI TROPICALE
DR. VICTOR BABEȘ

UNITĂȚI DE CAZARE TEMPORARE PENTRU PERSONALUL MEDICAL DIN CADRUL UNITĂȚILOR
SANITARE AFLARE ÎN ADMINISTRA ȚIA ASSMB

Cadrele medicale care aflate în linia întai pe perioada stării de urgență instituită ca urmare a declarării
pandemiei generată de virusul SARS-COV2 au fost protejate atât în spitale cât și atunci când au ieșit din
gărzi și nu se puteau întoarce acasă, pentru a elimina orice risc de îmbolnăvire a familiilor.
În acest sens, că la nivelul A.S.S.M.B s-a pus la dispoziția personalului de la Spitalul V.Babeș, o
unitate hotelieră pentru 200 de cadre medicale.

INVESTIȚII ȘI REPARAȚII CURENTE

Reparații la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș” – în valoare de
73.986,02 lei
În baza contractului nr. 10340 / 17.08.2017 și a contractului subsecvent nr. 16 / 27.02.2020, pentru
locația Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș” au fost executate următoarele
lucrări:
Lucrări exterioare:
• Refacere tencuială pereți.
Lucrări interioare:
• Desfacere pardoseli reci la etajul 1 al Pavilionului A;
• Refacere strat suport cu șapă autonivelantă, montare de pardoseală din PVC antiseptic, inclusiv accesorii
la etajul 1 al Pavilionului A;
• Demontare placaje din faianță, curățare manuală pereți, buciardare tencuială, desfacere tencuială la
etajul 1 al Pavilionului A;
• Executare de duble placări cu gipscarton rezistent la umezeală, inclusiv structură, finisaj de glet,
montare de tapet PVC antibacterian împreună cu accesoriile necesare la etajul 1 al Pavilionului A;
• Montare de plăci de gipscarton rezistent la umezeală pentru tavane la etajul 1 al Pavilionului A;
• Executare amorsare și finisaje cu lavabilă antimicrobiană pe tavane la etajul 1 al Pavilionului A.
Instalații sanitare:
• Demontare țevi de alimentare cu apă și canalizare la etajul 1 al Pavilionului A;
• Demontare obiecte sanitare și accesorii (robineți, sifoane, oglinzi, etajere etc.) la etajul 1 al Pavilionului
A;
• Demontare sifoane de pardoseală din grupuri sanitare și montare sifoane de pardoseală din PVC la
grupuri sanitare la etajul 1 al Pavilionului A;
• Montare țevi de alimentare cu apă din PPR, inclusiv suporți de susținere, fitinguri și robineți la etajul 1
al Pavilionului A;
• Montare de obiecte sanitare: lavoare, cădițe de duș și vase de closet, inclusiv accesorii (oglinzi, sifoane,
baterii, portprosop, dozatoare de săpun etc.) la etajul 1 al Pavilionului A.
Instalații electrice:
19

•
•
•
•
•
•
•
•

Demontare tuburi / elemente de protecție din PVC la etajul 1 al Pavilionului A;
Demontare lămpi și console / suporți pentru aparate și tablouri electrice la etajul 1 al Pavilionului A;
Montare de cabluri și tuburi noi de protecție la etajul 1 al Pavilionului A;
Montare de corpuri noi cu sursă LED la etajul 1 al Pavilionului A;
Montare cutie metalică pentru tablouri electrice la etajul 1 al Pavilionului A;
Montare suporți pentru cabluri pe holuri la etajul 1 al Pavilionului A;
Montare doze de legătură și de aparat la etajul 1 al Pavilionului A;
Montare întrerupătoare și prize la etajul 1 al Pavilionului A/

Instalații termice:
• Demontare radiatoare, țevi și robineți la etajul 1 al Pavilionului A;
• Demontare aer condiționat la etajul 1 al Pavilionului A;
• Montare radiatoare și console, țevi PPR și robineți la etajul 1 al Pavilionului A;
• Montare unitate interioară de aer condiționat la etajul 1 al Pavilionului A;

Pentru că sănătatea bucureștenilor reprezintă una dintre prioritățile Primăriei Municipiului
București, iar cetățenii au dreptul la asistență medicală de calitate, asigurată în spitale sigure, care dispun
de spații moderne și sunt dotate cu aparatură de ultimă generație, A.S.S.M.B. a derulat următoarele
investiții:
INVESTIȚII - echipamente, aparatură medicală – mii lei

Denumire echipament

sistem real-time pcr (qiastat-dx analytical
module )
sist extractie automata acizi nucelici
ansamblu mobil de ct cu modul de inteligenta
artificiala
echipament real time 96 godeuri
Sistem de oxigenoterapie cu debit mare si
nebulizare
Hota flux laminar CLASS II TIP A2
Injectomate, 58 buc
Infuzomate, 20 buc
Suport infuzomate si injectomate, 16 buc
Aparat radiologie statie,1 buc
Aparate EKG,2 buc
Paturi TI cu 3 sectiuni si saltele antiescar,16
buc
Statie centrala
TOTAL

Cantitate

buget local
achizitii ASSMB
(inclusiv achizitii
centralizate)

2
1

343.2
470.05

1
1

5746.51
211.82

buget local achizitii spital cu
aprobare
ASSMB-PMB

10
2
58
20
16
1
2

267.75
125.66
158.75
64.26
61.88
683.66
53.43

16
2

474.76
40.00
6771.58

1,930.15
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SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ”SF. ȘTEFAN”

Reparații la Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Ștefan” – în valoare de 87.880,41 lei
În baza contractului nr. 10340 / 17.08.2017 și a contractului subsecvent nr. 16 / 27.02.2020, pentru
locația Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Ștefan” au fost executate următoarele lucrări:
Lucrări exterioare:
• Demontare ferestre din PVC / lemn și montare tâmplărie PVC cu geam termopan;
• Refacere tencuieli exterioare;
• Vopsitorii lavabile la exterior.
Lucrări interioare:
• Demontare tâmplărie PVC;
• Montare tâmplărie PVC;
• Curățare manuală pereți, buciardare tencuieli, reparații tencuieli la tocuri și pervazuri;
• Executare finisaje glet, amorsare și vopsitorie lavabilă.

21

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 procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7860 DG / 24.03.2020 s-a
efectuat predarea de către Constructor a 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” către Administrația
Spitalelor și Serviciilor Medicale București.
Reparații la Spitalul Clinic ”Sf. Maria” – în valoare de 369.130,68 lei
În baza contractului nr. 10340 / 17.08.2017 și a contractului subsecvent nr. 16 / 27.02.2020, pentru
locația Spitalul Clinic ”Sf. Maria” au fost executate următoarele lucrări:
Lucrări exterioare:
• Montare ferestre din PVC / Al și uși exterioare din Al cu geam termopan, inclusiv reparații tencuieli și
vopsitorii la demisolul Corpului B;
• Realizare amorsă și barieră de vapori la pardoseală la demisolul Corpului B.
Lucrări interioare:
• Demontare tâmplărie și montare uși / ferestre din PVC / Al la demisolul Corpului B;
• Desfacere pardoseli reci la demisolul Corpului B;
• Refacere strat suport pardoseli, montare pardoseli PVC antiseptic cu accesorii la demisolul Corpului B;
• Desfacere placaje de faianță la pereți, curățare manuală, buciardare și refacere tencuieli pe zonele
decopertate de la demisolul Corpului B;
• Desfacere placări cu gipscarton, refacere pereți și măști din gipscarton, aplicare glet de ipsos, amorsare
și aplicare vopsea lavabilă antibacteriană pe pereți la demisolul Corpului B;
• Desfacere tavane casetate, montare tavane suspendate din gipscarton și metalice casetate pe holuri la
demisolul Corpului B;
• Aplicare tapet PVC antibacterian pentru spații umede la pereți, cu accesorii, inclusiv protejarea
muchiilor la demisolul Corpului B;
• Montare compartimentări HPL la grupul sanitar de la demisolul Corpului B.
Instalații sanitare:
• Demontare țevi de alimentare cu apă și canalizare la demisolul Corpului B;
• Demontare obiecte sanitare și accesorii (robineți, sifoane, oglinzi, etajere etc.) la demisolul Corpului B;
• Demontare sifoane de pardoseală din grupuri sanitare și montare sifoane de pardoseală din PVC la
grupuri sanitare la demisolul Corpului B;
• Montare țevi de alimentare cu apă din PPR, inclusiv suporți de susținere, fitinguri și robineți la
demisolul Corpului B;
• Montare obiecte sanitare: lavoare, vase de closet, inclusiv accesorii (oglinzi, sifoane, baterii, dozatoare
de săpun etc.) la demisolul Corpului B.
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Instalații electrice:
• Demontare cabluri și protecții din tub de PVC și montare de cabluri și tuburi noi de protecție la
demisolul Corpului B;
• Demontare corpuri de iluminat și montare de corpuri noi cu sursă LED la demisolul Corpului B;
• Montare tablouri electrice la demisolul Corpului B;
• Montare suporți pentru cabluri pe holuri la demisolul Corpului B;
• Montare doze de legătură și de aparat la demisolul Corpului B;
• Montare întrerupătoare și prize la demisolul Corpului B;
• Executare instalație de evacuare în situații de urgență la demisolul Corpului B.
Instalații termice:
• Demontare radiatoare, țevi și robineți la demisolul Corpului B;
• Demontare aparate de aer condiționat la demisolul Corpului B;
• Montare radiatoare și console la demisolul Corpului B;
• Montare unități interioară și exterioară tip split de aer condiționat la demisolul Corpului B.
Instalații curenți slabi:
• Montare prize de internet la demisolul Corpului B;
• Montare sistem control acces (cititoare, butoane de deschidere, electromagnet, computer, software etc.)
la demisolul Corpului B.

INVESTIȚII - echipamente, aparatură medicală – mii lei

Denumire echipament

Analizor laborator
TOTAL

Cantitate

1

buget local
achizitii ASSMB
(inclusiv achizitii
centralizate)

buget local achizitii spital
cu aprobare
ASSMB-PMB
265.00
265.00
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SPITALUL CLINIC FILANTROPIA

INVESTIȚII - echipamente, aparatură medicală – mii lei

Denumire

Lampa Uv germicida mobila-10 BUC
Lampa UV germicida fixa-50 BUC
TOTAL

Cantitate

10
50

buget local
achizitii ASSMB
(inclusiv achizitii
centralizate)

buget local achizitii spital
cu aprobare
ASSMB-PMB
315.35
684.00
999.35
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SPITALUL CLINIC COLŢEA

INVESTIȚII - echipamente, aparatură medicală – mii lei

Denumire echipament

sistem automat extracție acizi nucleici și kit
extracție compatibi
sistem real-time pcr și consumabile
Upgradarea sistemelor de automatizare
existente corp N (in vederea extinderii
climatizarii CPU si Ambulator) precum si
upgradarea sistemului de climatizare corp
B3-etaj 2 ( in vederea extinderii climatizarii
Chirurgie Corp A-etaj 1)
Upgradare a sistemului de climatizare corp
A-etaj 2 ( in vederea extinderii climatizarii
Chirurgie Corp A1-etaj 1)
TOTAL

Cantitate

buget local
achizitii ASSMB
(inclusiv achizitii
centralizate)

1
1

87.78
145.77

buget local achizitii spital
cu aprobare
ASSMB-PMB

637.34

233.55

299.35
936.69
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SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. AL. OBREGIA

Reparații la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” – în valoare de 7.786.088,8 lei
În baza contractului nr. 10340 / 17.08.2017 și a contractului subsecvent nr. 17 / 06.07.2020, pentru
locația Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia” au fost executate următoarele lucrări:
Lucrări exterioare:
• Desfacere tencuială exterioară;
• Reparare placaj cu caramidă argilă arsă;
• Refacere finisaje cu vopsitorie decorativă;
• Desfacere elemente liniare din tablă (sorturi, jgheaburi și burlane) și refacerea acestora;
• Desfacere învelitoare din țiglă, lucarne și chepenguri;
• Refacere strat difuzie vapori acoperiș;
• Refacere glafuri și copertine din tablă zincată;
• Montare opritori de zapadă;
• Reparare denivelări la trotuare din plăci de beton;
• Desfacere trotuare din dale de beton;
• Refacere strat de tinci;
• Demontare și montare tâmplărie din PVC / Al la ferestre și uși, inclusiv plase de țânțari;
• Curățire suprafețe ziduri și refacere tencuieli;
• Vopsire lemnărie cu soluții speciale de ignifugare;
• Montare borduri prefabricate din beton;
• Turnare asfalt;
• Refacere învelitoare din țiglă.
Lucrări interioare:
• Demontare tâmplărie din PVC / lemn / Al;
• Desfacere pardoseli reci și șape existente;
• Demolare betoane vechi cu mijloace manuale;
• Refacere strat suport pardoseli, montare covor PVC antiseptic, inclusiv accesoriile acestora;
• Demontare placaje de faianță, curățare manuală pereți, buciardare tencuieli;
• Reparare fisuri prin injectare de rășini epoxidice;
• Turnare beton pentru rampe exterioare;
• Demontare pereți / măști din gipscarton și refacere cu placare dublă de gipscarton rezistent la umezeală
sau la foc, inclusiv protejarea muchiilor cu profil special din inox;
• Demontare tapet din PVC, reparare pereți cu glet și montare tapet antibacterian nou, inclusiv accesoriile
acestuia;
• Amorsare și vopsitorie cu vopsea lavabilă antimicrobiană la tavan;
• Desfacere tencuieli drișcuite, tavane suspendate din gipscarton și montare de tavane suspendate metalice
cu sistem de prindere ascuns;
• Montare tâmplărie PVC / Al și sisteme de autoînchidere;
• Vopsire elemente metalice;
• Montare balustrade inox pentru casa scării.
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Instalații sanitare:
• Demontare țevi alimentare și scurgere, inclusiv accesorii și fitinguri;
• Demontare sifoane de pardoseală, robineți, obiecte sanitare și accesorii (oglinzi, etajere etc.);
• Demontare portprosop;
• Demontare hidranți și refacere a acestora;
• Montare țevi de oțel / PPR cu fitinguri și accesorii, montare robineți;
• Montare obiecte sanitare.
Instalații electrice:
• Demontare cabluri și protecții din tub de PVC, montare de cabluri și protecții noi;
• Demontare corpuri de iluminat și aparate electrice;
• Montare comutatoare și prize;
• Demontare tablouri electrice;
• Refacere tablouri interioare;
• Montare corpuri de iluminat tip led.
Instalații termice:
• Demontare radiatoare și console de fixare;
• Demontare aparat aer condiționat;
• Demontare țevi negre și robineți, inclusiv accesorii și fitinguri;
• Montare radiatoare și console de fixare;
• Montare ventilatoare aspirație în grupuri sanitare;
• Montare țevi oțel și robineți, inclusiv accesorii și fitinguri.
Instalații curenți slabi:
• Demontare echipamente și instalații vechi;
• Montare centrală detecție incendiu și echipamentele necesare (detectori, butoane de alarmare, sirene,
module adresabile, surse de alimentare etc);
• Montare rack 26U și 36U cu organizator cabluri și accesorii;
• Montare prize internet și TV;
• Montare sistem control acces cu echipamente conexe (butoane deschidere, cititoare, acumulatori,
amortizoare, computer, software etc.);
• Instalare și configurare switch-uri;
• Montare cabinet UPS;
• Montare sistem apelare soră și echipamente conexe (butoane chemare soră, terminal pacient, terminal
soră etc.);
• Montare sistem camere video și echipamente conexe (camere, NVR, computer etc.).
Instalații gaze medicale:
• Montare console pacienți;
• Montare țeavă Cu medical și robineți sectorizare.
În baza contractului nr. 10340 / 17.08.2017 și a contractului subsecvent nr. 18 / 24.08.2020, pentru
locația Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia” au fost executate următoarele lucrări:
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Lucrări exterioare:
• Turnare beton armat cu plase sudate la locurile de joacă;
• Turnare pardoseală din cauciuc poliuretanic la locurile de joacă;
• Săpături mecanice la locurile de joacă;
• Compactare strat de bază;
• Refacere gard metalic la locurile de joacă.
Instalații curenți slabi:
• Montare controler de ușă și instalare software;
• Montare camere de supraveghere video la exterior.
În baza contractului nr. 10340 / 17.08.2017 și a contractului subsecvent nr. 19 / 30.10.2020, pentru
locația Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia” au fost executate următoarele lucrări:
Lucrări exterioare:
• Reparare trotuare din plăci de beton și borduri la depozitul de alimente;
• Turnare asfalt pe partea carosabilă la depozitul de alimente;
• Desfacere trotuare și borduri de piatră sau beton la depozitul de alimente;
• Montare ferestre PVC cu geam termopan;
• Săpătură manuală, umplutură de pământ, compactare umplutură, turnare beton armat la depozitul de
alimente.
Lucrări interioare:
• Demontare și montare tâmplărie din PVC / lemn / Al, împreună cu dispozitiv autoînchidere la holuri;
• Desfacere pardoseli reci;
• Curățare manuală pereți, finisaje cu glet pentru uniformizare, amorsare și vopsitorie cu vopsea lavabilă
antimicrobiană la holuri;
• Montare de pardoseli din parchet stratificat, inclusiv accesorii.
Instalații termice:
• Demontare țeavă neagră, robineți și fitinguri din fontă în canal tehnic;
• Montare țeavă de alimentare apă la canal tehnic;
• Montare robineți de sectorizare pe țeavă în canal tehnic.
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SPITALUL CLINIC PROF.DR.THEODOR BURGHELE

Reparații la Spitalul Clinic ”Prof. Dr. Theodor Burghele” – în valoare de 355.575,24 lei
În baza contractului nr. 10340 / 17.08.2017 și a contractului subsecvent nr. 18 / 24.08.2020, pentru
locația Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie ”Panduri” au fost executate următoarele lucrări:
Lucrări exterioare:
• Demontare elemente de acoperiș, membrane bituminoase, amorsare suprafețe, turnare barieră contra
vaporilor;
• Montare glafuri și copertine din tablă zincată, demontare glafuri și sorturi;
• Executare tencuieli și vopsitorii lavabile;
• Executare izolații din membrane hidrofuge la terase;
• Turnare asfalt pe partea carosabilă.
Lucrări interioare:
• Demontare betoane vechi;
• Confecționare și montare armături la elemente de beton armat;
• Reparare tavane / pereți cu glet, amorsare, vopsitorie cu vopsea lavabilă antimicrobiană;
• Vopsitorie elemente metalice;
• Montare aparentă confecții metalice.
Instalații sanitare:
• Demontare sifoane de pardoseală;
• Montare gură de scurgere pentru evacuarea apelor de pe terase.
INVESTIȚII - echipamente, aparatură medicală – mii lei

Denumire echipament

VENTILATOR SV300 ICU
MONITOR PM12M PATIENT
INJECTOMAT BENEFUSION SP3
SYRINGE PUMP
INFUZOMAT BENEFUSION VP3
INFUSION PUMP
PAT ATI VIGOROUS 11
TOTAL

Cantitate

buget local
achizitii ASSMB
(inclusiv achizitii
centralizate)

2
2

17.08
147.07

4

15.43

2
2

9.13
11.9

buget local achizitii spital
cu aprobare
ASSMB-PMB

200.61
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SPITALUL CLINIC COLENTINA
UNITĂȚI DE CAZA RE TEMPORARE PENTRU PERSONALUL MEDICAL DIN CADRUL SPITALELOR AFLATE
ÎN ADMINISTRAREA ASSMB

Cadrele medicale care aflate în linia întai pe perioada stării de urgență instituită ca urmare a declarării
pandemiei generată de virusul SARS-COV2 au fost protejate atât în spitale cât și atunci când au ieșit din
gărzi și nu se puteau întoarce acasă, pentru a elimina orice risc de îmbolnăvire a familiilor.
În acest sens, că la nivelul A.S.S.M.B. s-a pus la dispoziția personalului de la Spitalul Clinic
Colentina, o unitate hotelieră pentru 100 de cadre medicale, asigurându-se hrana zilnică în regim de
catering;

INVESTIȚII

Reparații la Spitalul Clinic ”Colentina” – în valoare de 10.104.370,94 lei
S-au executat lucrări de reparații la Pavilionul E al Spitalului Clinic ”Colentina”, constând în:
• Refacere integrală pereți și tavane, execuție de placaje la pardoseli și pereți cu covor PVC antibacterian,
vopsitorii;
• Reparații la grupurile sanitare cu înlocuirea obiectelor sanitare deteriorate;
• Refacere integrală instalație de încălzire;
• Refacere parțială instalație de ventilație și climatizare;
• Refacere integrală instalație electrică, cu calibrarea circuitelor în tablouri;
• Refacere integrală instalație de curenți slabi, inclusiv centrală și sistem detecție / avertizare incendiu;
• Refacere instalație de gaze medicale;
• Reparații la termosistem, zugrăveli la fațadă, protecție zonă balcoane – perete cortină.
S-au executat lucrări de reparații la Secția exterioară (STB) din Str. Dr. Grozovici, nr. 2-8, costând
în reabilitare integrală pe 2 nivele pentru saloane, cabinete medicale, grupuri sanitare și casa scării, astfel:
• Refacere integrală pereți și tavane, execuție de placaje la pardoseli și pereți cu covor PVC antibacterian,
vopsitorii;
• Reparații la grupurile sanitare cu înlocuirea obiectelor sanitare deteriorate;
• Refacere integrală instalație de încălzire;
• Refacere integrală instalație electrică.

30

31

INVESTIȚII - echipamente, aparatură medicală – mii lei

Aparat aer conditionat 18000
BTU
Masa de operatie
Lampa scialitica
Ventilatoare mecanice
pacienti infectati cu 219
NCOV
Sistem de extractie automata
de acizi nucleici
Analizor real time 96 godeuri
Cart endoscopic ptr chirurgia
ORL
UNIT ORL complet cu scaun
consultatie inclus
Ventilator SV300 ICU
Monitor PM12M PATIENT
Injectomat Benefusion Sp3
Syringe Pump
Infuzomat Benefusion Vp3
Infusion Pump
Pat ATI VIGOROUS 11
TOTAL

Cantitate

buget local
achizitii ASSMB
(inclusiv achizitii
centralizate)

3
1
1

12
55.93
51.17

25

4007.25

2
1

547.4
211.82

1

891.9

1
3
3

729.47
220.61
96.66

6

23.16

3
3

13.7
17.85
6878.92

buget local achizitii spital cu
aprobare ASSMBPMB
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SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO -MAXILO-FACIALA "PROF. DR. DAN THEODORESCU"

INVESTIȚII - echipamente, aparatură medicală – mii lei
buget local
achizitii ASSMB
(inclusiv achizitii
centralizate)

Cantitate
STATIE
MONITORIZARE BENEVISION VS MAIN
UNIT
INJECTOMAT
BENEFUSION SP3
SYRINGE PUMP
PAT ATI VIGOROUS 11
VENTILATOR SV300
ICU
INFUZOMAT
BENEFUSION VP3
INFUSION PUMP
MONITOR PM12M
PATIENT
TOTAL

3

58.59

2

7.71

1

5.95

1

73.53

1

4.56

1

32.22
182.56

buget local - achizitii
spital cu aprobare
ASSMB-PMB
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CABINTE MEDICALE-MEDICINĂ GENERALĂ ȘI STOMATOLOGIE

Cabinetele de asistenţă medicală şi medicină dentară din unităţile de învăţământ public preşcolar,
şcolar și universitar din Municipiul Bucureşti acordă asistenţă medicală şi asistenţă medicală
stomatologică, preventivă şi curativă, preşcolarilor, elevilor și studenților din unităţile de învăţământ din
Municipiul Bucureşti, astfel încât să fie garantată asigurarea unor servicii medicale la un nivel
corespunzător.
În cadrul unităților de învățământ preuniversitar și universitar de stat din Municipiului București
funcționează 608 cabinete medicale repartizate după cum urmează:
• Medicină Generală:
- Sector 1: 84 de cabinete;
- Sector 2: 85 de cabinete;
- Sector 3: 83 de cabinete;
- Sector 4: 66 de cabinete;
- Sector 5: 55 de cabinete;
- Sector 6: 68 de cabinete;
- Universități: 10 cabinete.
•

Medicină Stomatologică:
- 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.

În anul 2020, o dată cu suspendarea activităților didactice ce presupuneau prezența fizică în unitățile de
învățământ a preșcolarilor și elevilor din cauza situației epidemiologice determinate de infecția cu virusul
SARS-CoV 2, cadrele medicale din rețeaua de medicină școlară au fost detașate, prin Ordinul Șefului
Departamentului pentru Situații de Urgență, la alte unități sanitare (Serviciul de Ambulanță București-Ilfov,
Direcția de Sănătate a Municipiului București, Direcția de Sănătate Publică Ilfov) pentru a spijini
activitatea de prevenire și combatere a răspândirii acestui virus, dar și pentru a desfășura activități necesare
gestionării situației de alertă/urgență datorate infecției cu Sars Cov 2.
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CABINETELE DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI MED ICINĂ DENTARĂ DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PUBLIC
PREŞCOLAR, ŞCOLAR ȘI UNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Acționând proactiv, ASSMB a demarat la începutul anului 2020 concursurile pentru ocuparea ultimelor
posturi vacante de medici și asistente din rețeaua școlară, însă acestea au fost blocate după declararea stării
de urgență și a celei de alertă.
Pentru a asigura totuși cadre medicale si pentru aceste posturi, ASSMB a încheiat contracte pe durată
determinată pentru personalul medical.
În acest moment, aproape toate posturile din cabinetele de medicină generală sunt acoperite cu personal
medical calificat, efort apreciabil ținând cont ca în 2017 deficitul era de 30% , iar numărul total de posturi a
fost mărit.
DEMERSURI CĂTRE PRIMĂRIILE DE SECTOR PENTRU DOTAREA CABINETELOR MEDICALE ȘCOLARE CU
APARATE DE AER CONDIŢIONAT, LĂMPI UV, CALCULATOARE, IMPRIMANTE, INTERNET ȘI TELEFONIE
FIXĂ

Serviciul de Medicină Școlară, în baza informațiilor primite de la medicii coordonatori, a întocmit adrese
către primăriile de sector cu privire la posibilitatea executării lucrărilor de renovare și igienizăre pentru
cabinetele 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, precum și pentru a ne sprijini în dotarea acestora cu
lămpi UV, calculatoare, imprimante, conexiune la internet și aparate de telefonie fixă.
PLANIFICAREA ȘI ASIGURAREA ASISTENŢEI MEDICALE LA EXAMENELE DE EVALUARE NAŢIONALĂ ȘI
BACALAUREAT 2020

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a asigurat asistența medicală la sesiunile de
Examenele de Evaluare Națională și de Bacalaureat 2020 prin medicii și asistentele medicale din rețeaua
școlară. În acest sens, au fost întocmite liste nominale cu personalul medical care a asigurat asistența
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medicală la fiecare centru de examen, pentru fiecare sector în parte. Listele au fost transmise către
Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.
SITUAŢII CENTRALIZATOARE CU PRIVIRE LA NUMĂRUL DE COPII ALERGICI DIN UNITĂŢILE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

În baza situațiilor primite de la medicii coordonatori de medicină generală din fiecare sector a fost întocmit
un centralizator cu copiii cu alergii severe care au recomandare de autoinjector cu adrenalina (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 primite de la medicii din cabinetele școlare care au în evidență
acești copii, s-a demarat procesul pentru achiziția de Epipen în vederea dotării acestor cabinete, conform
legislației în vigoare (Ordinul M.S si Men nr 5298/1668/2011 cu modificările și completările ulterioare).
INVESTIȚII

Pentru sigurnața elevilor si a personalului medical, ASSMB a asigurat dotarea cabinetelor medicale cu
echipamente de protecție pentru personalul medical, dar și cu dezinfectanți, materiale sanitare și
medicamente. Toate cabinetele medicale școlare au măști, mănuși, halate de unică folosință, dar și viziere.
Denumire produs
Camasa Alba Barbat Maneca Lunga
Camasa Alba Barbat Maneca Scurta
Camasa Alba Dama Maneca Lunga
Camasa Alba Dama Maneca Trei-Sferturi
Ciocan Reflexe
Diga Set ( Sistem Diga Set Complet )
Dispozitiv Pentru Profilaxie Dentara Air Flow
Halat Alb Barbati L
Halat Alb Barbati M
Halat Alb Barbati Xl
Halat Alb Barbati Xxl
Halat Alb Barbati Xxxl
Halat Alb Dama L
Halat Alb Dama M
Halat Alb Dama S
Halat Alb Dama Xl
Halat Alb Dama Xs
Halat Alb Dama Xxl
Halat Alb Dama Xxxl
Halat Alb Dama Xxxxl
Lampa Fotopolimerizanta
Lampa Uv
Piesa Cot ( Contraunghi ) Compatibila
Micromotor Electric

um
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC

cantitate pret
valoare
10
130.90
1,309.00
10
119.00
1,190.00
88
130.90
11,519.20
88
128.52
11,309.76
8
23.80
190.40
19
464.10
8,817.90
1 1,487.50
1,487.50
9
99.96
899.64
19
99.96
1,899.24
6
99.96
599.76
8
99.96
799.68
2
99.96
199.92
266
99.96
26,589.36
302
99.96
30,187.92
142
99.96
14,194.32
145
99.96
14,494.20
10
99.96
999.60
77
99.96
7,696.92
4
99.96
399.84
6
99.96
599.76
8 1,725.50
13,804.00
106 1,487.50
157,675.00
3

1,487.50

4,462.50
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Piesa Cot ( Contraunghi ) Compatibila
Micromotor Pneumatic
Saboti Piele Barbati Nr.41
Saboti Piele Barbati Nr.42
Saboti Piele Barbati Nr.43
Saboti Piele Barbati Nr.44
Saboti Piele Barbati Nr.45
Saboti Piele Barbati Nr.46
Saboti Piele Dama Nr.35
Saboti Piele Dama Nr.36
Saboti Piele Dama Nr.37
Saboti Piele Dama Nr.38
Saboti Piele Dama Nr.39
Saboti Piele Dama Nr.40
Saboti Piele Dama Nr.41
Saboti Piele Dama Nr.42
Stampila Drept. Certificare Dosar Arhiva
Stampila Assmb
Stampila R30
Stampila R30(30x30mm) Personalizata
Stampila Rotunda Arhiva
Stampila Trodat 4911 38x14mm
Stampila Trodat 4912
Tensiometru Cu Manometru Si Stetoscop
Copil/Adult
Termometru Digital Infrarosu Noncontact
Termometru Digital Infrarosu Noncontact
Termometru No Touch
Timer Digital
Turbina ( Midwest 4 Gauri )
Turbina Midwest
Turbina Midwest
TOTAL

BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC

1
5
4
4
3
3
1
4
12
44
59
41
24
6
1
1
1
1
32
1
1
1

285.60
147.56
147.56
147.56
147.56
147.56
147.56
147.56
147.56
147.56
147.56
147.56
147.56
147.56
147.56
87.50
87.50
76.16
76.16
87.50
65.45
70.21

285.60
737.80
590.24
590.24
442.68
442.68
147.56
590.24
1,770.72
6,492.64
8,706.04
6,049.96
3,541.44
885.36
147.56
87.50
87.50
76.16
2,437.12
87.50
65.45
70.21

BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC

3
400
214
47
60
11
95
50

142.80
273.70
273.70
154.70
18.08
345.10
648.55
648.55

428.40
109,480.00
58,571.80
7,270.90
1,084.57
3,796.10
61,612.25
32,427.50
620,329.14
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ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT EFICIENT ȘI EFICACE PENTRU UNITĂŢILE SANITARE PUBLICE
PENTRU CARE S-A TRANSFERAT MANAGEMENTUL ASISTENŢEI MEDICALE, CONFORM O.U.G
NR. 162/2008, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Anul 2020 a fost unul atipic ce a pus la grea încercare domeniul medical, A.S.S.M.B. a pus în
aplicare o serie de măsuri și a sprijinit necondiționat unitățile sanitare aflate în subordine în lupta cu virusul
SARS-COV 2.
Pentru o aplicare cât mai eficientă a regulilor de prevenție create de pandemia COVID-19 și pentru
a diminua cât mai mult posibilitatea ca virusul SARS-CoV-2 să pună în pericol personalul medical sau
pacienții, în spitalele administrate de Primăria Municipiului Bucureşti prin Administrația Spitalelor și
Serviciilor Medicale București, au fost create zone de triaj.
Printr-o mobilizare exemplară, în spitalele care din punct de vedere al spațiului nu permiteau
organizarea acestor camere de triaj în interior, au fost amplasate containere care asigură circuite funcționale
corecte, dar și condiții optime de confort, având în componență birou de consultații, grup sanitar, duș, apă
și căldură, asigurându-se astfel într-un mod eficient, activitatea de triaj.
Scopul vădit al acestei măsuri este acela de a-i proteja pe cei care ajung la spital cu alte afecțiuni, ce
necesită îngrijiri medicale de specialitate, de persoanele suspecte de îmbolnăvire cu virusul COVID-19.
În egală măsură, în vederea asigurării traijului epidemiologic în cadrul unităților de învățământ ce
fac parte din rețeaua școlară a Municipiului București, A.S.S.M.B. a asigurat , personalul medico-sanitar
pentru derularea acțiunilor specifice.
CENTRUL DE URGENŢE STOMATOLOGICE PENTRU COPII

Tratarea urgențelor stomatologice în rândul copiilor, a reprezentat dintotdeauna o problemă majoră,
care, cu precădere în perioada stării de urgență, s-a intesificat. Astfel, Primăria Municipiului București prin
A.S.S.M.B., în parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din București, au reușit să deschidă 4 cabinete
stomatologice moderne.
Astfel, medici și asistenți medicali din Rețeaua de Medicină Școlară a A.S.S.M.B. au oferit
tratamente stomatologice de urgență copiilor bucureșteni, asigurând astfel continuitatea activității în
momentele în care, în conformitate cu ordonanța militară nr. 2/2020, activitatea în cabinetele de medicină
dentară a fost suspedantă.
CONSULTAŢII MEDICALE GRATUITE ONLINE

În vederea evitării contactului direct dintre pacienții cu afecțiuni cronice și medicii curanți, în
contextul restricțiilor impuse, a fost lansată platforma de telemedicină pacient.assmb.ro, proiect unic și, în
egală măsură, inovativ, prin intermediul căruia, medicii pot oferi recomandări medicale pacienților în
cauză.
Pentru o adresabilitate cât mai ridicată, proiectul „Pacient pentru București” are conexat un serviciu
din call center, menit să asigure suport tehnic telefonic.
În cadrul platformei sunt înscriși cel puțin 500 medici, care acoperă minimum 50 de specialități
medicale. Proiectul s-a dovedit a fi un real succes, întrucât de serviciile de consultații și evaluarea medical
la distanță au beneficiat peste 7000 de bucureșteni.
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DIGITALIZAREA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

Digitalizarea în domeniul sănătății reprezintă o serie de instrumente și servicii care utilizează
tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) și prezintă beneficii, atât pentru pacienți și consumatori,
cât și pentru profesioniștii din domeniul sănătății și pentru sistemul de sănătate în sine. Aceasta nu doar că
oferă un acces sporit la informații care pot contribui la menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate, dar va
înlesni creșterea gradului de responsabilizare a acestora. Mai mult, permite conectivitate și schimb constant
de informații care ajută la evoluții majore în cercetare, stabilirea mai rapidă a unui diagnostic, tratamente
personalizate și rezultate mai bune, atât din punct de vedere medical, cât și la nivel de eficientizare a
costurilor și îmbunătățirea accesului la îngrijiri medicale de calitate
Obiectivul proiectului de digitalizare îl reprezintă îmbunătățirea calității serviciilor medicale din
cadrul spitalelor aflate în administrarea ADMINISTRAȚIEI SPITALELOR ȘI SERVICIILOR
MEDICALE BUCUREȘTI, prin automatizarea/eficientizarea fluxurilor medicale, siguranța datelor
pacienților, telemedicina / asistenta medicala la distanta / second opinion și interconectare.
Ca urmare a aprobării proiectului, care include și demararea unui proiect pilot, respectiv
Digitalizarea Spitalului Clinic Colentina, a fost semnat contractul de servicii privind elaborarea studiului de
fezabilitate în acest sens.
LISTA SPITALELOR CARE ASIGURĂ ASISTENŢĂ MEDICALĂ PACIENILOR TESTAŢI POZITIV CU
VIRUSUL SARS-COV-2 ÎN FAZA I ŞI ÎN FAZA A II-A ŞI A LISTEI CU SPITALELE DE SUPORT PENTRU
PACIENŢII TESTAŢI POZITIV SAU SUSPECŢI CU VIRUSUL SARS -COV-2

În raport cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii cu nr. 555/2020 privind aprobarea
Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei
spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în
faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARSCoV-2, Spitalul Clinic Colentina și Spitalul Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila au fost
declarate spitale de suport, iar Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. Victor Babes” a fost
inclus în lista spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2
în faza I şi în faza a II-a.
În acest sens, pentru măsurarea gradului de satisfacție a pacienților internați în cele 3 unități
sanitare, a fost configurată o aplicație care le permite acestora să își exprime părerea în raport cu
serviciile de care au beneficiat. (SMS FEEDBACK)
LOCUINŢE DE SERVICIU PENTRU PERSONALUL ANGAJAT IN SPITALE

Motivarea personalului medical și a celui auxiliar din spitale este esențială în atragerea și fidelizarea
celor mai buni specialiști, care să își dorească astfel să rămână să profeseze în București și pentru
bucureșteni. În acest sens, strategia Primăria Municipiului Bucureşti și a ASSMB - Administrația Spitalelor
și Serviciilor Medicale București din ultimii ani a inclus între măsurile luate, pe lângă investițiile realizate
în dotarea unităților sanitare cu aparatură medicală și echipamente performante, și asigurarea de locuințe de
serviciu printr-un proiect unic, ca anvergură, în România, aprobat în anul 2018.
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ÎN SPRIJINUL MEDICILOR DE FAMILIE

Prin HCGMB nr. 106/10.04.2020 a fost aprobat Proiectul „În sprijinul medicilor de familie” prin
care se mandatează ASSMB să achiziționeze 120.000 de halate de protecție și 200.000 de mănuși de unică
folosință pentru medicii de familie. Mii de măști și dezinfectanți au fost donate pe perioada de urgență
medicilor de familie.
A.S.S.M.B. a răspuns prompt medicilor de familie care au nevoie de sprijin și ne-au rugat să le asigurăm un
număr foarte mare de echipamente de protecție.
Pacienții cu afecțiuni cronice sau acute se prezintă în primul rând la medicii de familie, prin urmare este
necesar ca aceștia să fie protejați la fel ca personalul medical din spitale.
ACCES GRATUIT LA RESURSE MEDICALE PRESTIGIOASE

Primăria Municipiului Bucureşti, prin A.S.S.M.B., a pus la dispoziția celor 19 spitale administrate,
resurse medicale importante, ca urmare a preocupării constante de a crește calitatea serviciilor medicale
oferite bucureștenilor.
Astfel, personalul medical are acces online, gratuit, la două platforme prestigioase, a căror valoare
este recunoscută la nivel mondial.
UpToDate este o platformă de renume internațional, o sursă de informare și documentare folosită de
peste 1,9 milioane de medici din întreaga lume, cu scopul de a-i ajuta să ia decizii medicale eficiente. Au
fost realizate peste 80 de studii care au demonstrat impactul benefic asupra performanțelor actului medical.
Portalul peaceMed asigură accesul online la 6 dintre cele mai renumite resurse medicale disponibile
la nivel mondial. BMJ Journals Collection, Cochrane Library, ProQuest Health Research Premium
Collection, Ovid, Wiley Journals și Springer Nature Journals reprezintă mai mult decât doar titluri
respectabile, fiind niște repere mult râvnite în medicină de către toți specialiștii.
Aceste resurse și-au dovedit valoarea și utilitatea mai ales în această perioadă plină de noi provocări
pentru domeniul sănătății. În plină criză cauzată de pandemia COVID-19, medicii noștri au putut avea
acces și au consultat studiile, articolele și expertiza altor specialiști din lume referitoare la lupta cu acest
virus. Motiv pentru care cele mai accesate specializări au fost cele din domeniul bolilor infecțioase,
consultarea concluziilor la care au ajuns medicii din alte țări ca urmare a diverselor situații în care s-au aflat
fiind de un real ajutor.
ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREŢINEREA CLĂDIRILOR ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA
UNITĂŢILE SANITARE PUBLICE

În vederea clarificării regimului juridic al împrejmuirilor imobilelor în care își desfășoară activitatea
unitățile sanitare aflate în administrare, precum și restul imobilelor preluate în intervalul 01.01.2018 –
31.12.2020, s-a procedat la întocmirea documentelor pentru încheierea contractelor de prestari servicii de
măsuratori cadastrale și evaluare.
În perioada desfășurării serviciilor de măsurare și evaluare împrejmuiri, reprezentanți ai Serviciului
Patrimoniu și Cadastru au participat la efectuarea de măsurători pentru reactualizarea documentațiilor
cadastrale.
În perioada 03.07.2020 – 14.12.2020 s-au pregătit și depus la OCPI București și OCPI Județul Ilfov,
documentele necesare în vederea intabulării dreptului de administrare în CF, în favoarea A.S.S.M.B.,
pentru un număr de 177 apartamente achiziționate de Primăria Municipiului București astfel:
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▪
▪
▪
▪

70 apartamente situate în Complexul Rezidențial GREENFIELD din Aleea Teișani nr.292, Sector
1, București, primite în administrarea A.S.S.M.B. prin H.C.G.M.B. 388/31.07.2019, modificată prin
H.C.G.M.B. 680/18.12.2019;
47 apartamente situate în Complexul Rezidențial CUBIC din Str. Iernii, nr. 20-24, Bragadiru, Jud
Ilfov, primite în administrarea A.S.S.M.B. prin H.C.G.M.B. 542/24.10.2019
17 apartamente situate în Condominiul Ipsilanti Voievod, nr. 2, Sector 2 București, primite în
administrarea A.S.S.M.B. prin H.C.G.M.B. 542/24.10.2019;
43 apartamente situate în Ansamblui Rezidențial IRIDEX - GRUNENPARK, din Str. Drumul
Valea Furcii, nr. 156-158 Sector 6, București, primite în administrarea ASSMB prin H.C.G.M.B.
679/18.12.2019.

Încheierile au fost ridicate cu înscrierea dreptului de administrare de către A.S.S.M.B.
În acest sens, A.S.S.M.B. a preluat de la Primăria Municipiului București, cele 177 de unități locative din
Greenfield, Cubic, Ipsilanti și Iridex Grunenpark, cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul
angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale
București.
A.S.S.M.B. încheie contractele de închiriere în baza Notelor de Atribuire emise de Primăria
Municipiului București.
SITUAȚIE PRIVIND SPAȚIILE LOCATIVE DIN ADMINISTRAREA ASSMB CU DESTINAȚIA
DE LOCUINȚĂ DE SERVICIU LA DATA DE 31.12.2020

Situație centralizată a unităților locative aflate în administrarea ASSMB:
Unități locative preluate de la PMB disponibile
pentru repartizare
Note de atribuire emise de PMB
Contracte de locațiune emise de ASSMB ca
urmare a Notelor de atribuire
171 din care:
156 în derulare
15 reziliate
Unități locative disponibile pentru repartizare 21 din care:
2
GREENFIELD
neocupate
1
IPSILANTI
11
CUBIC
7
IRIDEX

177
194

SITUAȚII SINTETICE PRIVIND SPAȚIILE LOCATIVE DIN ADMINISTRAREA ASSMB
CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ DE SERVICIU LA DATA DE 31.12.2020
UNITATI LOCATIVE IN ADMINISTRARE
Imobil
CUBIC
GREENFIELD
IPSILANTI
IRIDEX
Total

ocupat
36
69
15
36
156

liber
11
1
2
7
21

Total
47
70
17
43
177
41

CATEGORII DE PERSONAL ANGAJAT ÎN UNITĂȚILE SANITARE CARE BENFICIAZĂ
DE LOCUINȚĂ DE SERVICIU
Asistent medical
81
Infirmier
27
Medic specialist
10
Ingrijitoare
6
Registrator medical
5
Medic primar
3
Muncitor necalificat
3
Medic rezident
3
Brancardier
3
Referent specialitate
2
Fizician medical
2
Director economic
2
Muncitor calificat
2
Spălătoreasă
1
Farmacist rezident
1
Electrician
1
Asistent medical balneofizioterapie
1
Economist
1
Fochist
1
Operator calculator electronic si rețele
1
Total
156
SITUATIA REPARTIZARILOR /UNITATI SANITARE
SPITALUL CLINIC COLȚEA
SPITALUL CLINIC SFÂNTA MARIA
SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA
SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU
SPITALUL CLINIC COLENTINA
SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE DR. VICTOR BABEȘ
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ SI GINECOLOGIE PROF. DR. PANAIT
SÎRBU
SPITALUL CLINIC DR. I. CANTACUZINO
SPITALUL DE BOLI CRONICE SF. LUCA
SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. ȘTEFAN
SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA
SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE ȘI TBC
OSTEOARTICULAR FOIȘOR
CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE DR. ION STOIA
SPITALUL CLINIC FILANTROPIA
SPITALUL CLINIC PROF. DR. THEODOR BURGHELE
SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXIMO-FACIALA PROF. DR. DAN
THEODORESCU
TOTAL

NR. CTR. DE
LOCATIUNE
27
23
15
14
13
12
11
11
7
6
5
4
3
2
1
1
1
156
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A.S.S.M.B. încasează în contul deschis la Trezoreria Municipiului București chiria lunară aferentă
locuinţei ce face obiectul contractelor de locațiune încheiate cu personalul unităților sanitare aflate în
administrare. Sumele încasate se virează la Primăria Municipiului București.
Începând cu data de 01.04.2020 încasarea chiriilor, pentru locatarii care și-au exprimat acordul scris,
se realizează de la unitățile sanitare prin repartizare cotă lunară din salariile locatarilor, având în vedere
contexul epidemiologic actual.
IMPLICARE ÎN PROCESUL DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE A UNOR ACTE NORMATIVE

A.S.S.M.B a inițiat un proces de modificare și completare a unor acte normative, lacunare din punct de
vedere al aplicabilității la situația de față.
Astfel:
Luând în considerare că, în conformitate cu art. 5 din Decretul prezidențial nr. 195/2020,
coordonarea integrată a măsurilor de răspuns cu caracter medical şi de protecţie civilă la situaţia de urgenţă
generată de COVID-19 se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru
Situaţii de Urgenţă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi cu celelalte instituţii implicate în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
În vederea clarificării modului de aplicare a prevederilor art. 28 din Decretul prezidențial nr.
195/2020, considerăm oportun a se adopta un act normativ, prin care să se prevadă următoarele:
1).
Art. 28 alin. (3) din Decretul prezidențial nr. 195/2020, prin care s-a stabilit că „Ministerele cu
sistem de sănătate propriu pot face achiziţii directe pentru unităţile sanitare proprii atât din bugetele
ministerelor de resort, cât şi din cele ale unităţilor sanitare”
- se aplică și autorităților publice locale, care au în administrare unități sanitare proprii, prin
structurile de specialitate, cu personalitate juridică, pentru care s-a transferat managementul
asistenței medicale, conform OUG 162/2008.
2).
Art. 28 din Decretul prezidențial nr. 195/2020, prin care s-a stabilit că:
„(1) Asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătăţii pentru achiziţionarea de către
direcţiile de sănătate publică de materiale necesare în perioada pandemiei se realizează prin transferuri
de la Ministerul Sănătăţii, urmând ca achiziţia să se realizeze de către direcţiile de sănătate publică prin
procedură de achiziţie directă.
(2) Asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătăţii pentru achiziţionarea de către unităţile
sanitare de materiale şi medicamente necesare în perioada pandemiei se realizează prin transferuri de la
Ministerul Sănătăţii, urmând ca achiziţia să se realizeze de către unităţile sanitare prin procedură de
achiziţie directă.”
- se aplică și pentru unitățile sanitare aflate în administrarea autorităților publice locale,
pentru care s-a transferat managementul asistenței medicale, conform OUG 162/2008.
- achizițiile directe de materiale necesare în perioada pandemiei cu COVID 19, se pot efectua,
prin transferuri de la Ministerul Sănătăţii, de către unitățile sanitare și/sau de către structurile
autorităților publice locale de specialitate, cu personalitate juridică, ce au în administrare unități
sanitare proprii.
- sumele utilizate, în vederea efectuării respectivelor achiziții directe, efectuate, până la
această dată, din bugetul propriu, de către unitățile sanitare și/sau de către structurile autorităților
publice locale de specialitate, cu personalitate juridică, ce au în administrare unități sanitare proprii,
se vor rambursa din bugetul Ministerul Sănătății.
1.Modificarea, în sensul completării alin.2 al art. 1 H.G nr.201/2020 privind aprobarea normelor
metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină ți luarea unor măsuri, in domeniul sănătății,
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precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2020, pentu suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, după cum urmează
” În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile
administraţiei publice locale sau entitățile juridice cu competențe în domeniul asistenței de sănătate
publică au obligaţia de a asigura spaţii special amenajate pentru carantină în vederea cazării persoanelor
care intră pe teritoriul României din zonele afectate de COVID-19 stabilite prin ordin al ministrului
sănătăţii, precum și a cadrelor medicale, care tratează in mod direct pacienți diagnosticați cu COVID 2019, în vederea preîntâmpinării transmiterii intra-comunitare a viruslui ”SARS-COV-2”
La data de 16 martie 2020, ANAP a emis o „Notificare cu privire la realizarea achizițiilor
prevăzute în Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență, pe teritoriul României”
care a precizat că pe perioada stării de urgență, autoritățile contractante achiziționează în mod direct
materiale și echipamente necesare combaterii epidemiei COVID -19.
Pentru a veni în sprijinul țărilor afectate de pandemie, Comisia Europeană a transmis o comunicare
către statele membre referitoare la procedura de achiziție de bunuri și servicii. (de exemplu: măști, mănuși,
dispositive medicale, materiale necesare infrastructurii spitalicești și informatice, e.t.c)
În mod concret, se recomandă procedura de negociere fără publicare care permite negocierea direct
cu contractantul, neexistând cerințe de publicare, termene limite, număr minim de candidați.
2. Modificarea, în sensul adăugării unui alininiat 2 la art. 2 din H.G nr.201/2020, cu următorul
conținut: „Cheltuielile aferente prevăzute la alin. 1, pentru cadrele medicale, vor fi stabilite în concret,
de fiecare entitate juridică implicată în procesul asigurării spațiilor amenajate pentru carantină și/ sau
cazare, fără a depăși limitele prevăzute la alin.1 lit.a-b art.2”
3.Modificarea art. 3:
- în sensul completării alin.2, după cum urmează: ” Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti decontează cheltuielile prevăzute la art. 2 aferente carantinei și cazării cadrelor
medicale, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, a entităților juridice cu competențe în
domeniul asistenței de sănătate publică sau a operatorilor economici, după caz, în baza documentelor
justificative”
-în sensul adăugării alin. 3 care va avea următorul conținut: ” În cazul în care, autorităţile
administraţiei publice locale sau entitățile juridice cu competențe în domeniul asistenței de sănătate
publică au efectuat deja cheltuieli de natura celor prevăzute la art. 2 alin. 1 lit a-b, acestea vor fi
rambursate, din bugetul Ministerului Sănătății, conform procedurii prevăzute la alin.1 și 2.”
SPITALUL MODULAR SPECIALIZAT SARS-COV-2

Pe amplasamentul viitorului Spital Metropolitan, Primăria Municipiului București a construit, un
spital modular cu o capacitatea totală de 400 de paturi.
Secția beneficiază de aportul unei echipe formate medici, asistenți medicali și infirmieri, provenind
din cadrul spitalelor și din Rețeaua de Medicină Școlară ale A.S.S.M.B. .
Saloanele, care conțin cel mult două paturi, sunt dotate cu aer condiționat, lavoar, grup sanitar cu
duș și boiler, pentru asigurarea necesarului de apă caldă, precum și televizor și conexiune la internet.
Sunt asigurate toate serviciile necesare bunei funcționări, în acest sens fiind încheiate contracte de
mentenanță preventivă, predictivă și corectivă și curățenie, colectare și neutralizare deșeuri biologice,
pază, catering, telefonie, internet, precum și utilitățile uzuale - apă, curent electric etc.
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În vederea operaționalizării si dotării, au fost achiziționate medicamente, materiale sanitare,
dezinfectanți, consumabile, uniforme și echipamente de protecție pentru personalul medical, pijamale
pentru pacienți etc.
Denumire
SAPUN ANTIBACTERIAN FLACON 500 ML
AGATATORI MARI
MANER ALUMINIU
HOLSURUB 100 BUC
ADEZIV
BUTON PLASTIC
MANER S LICHIDAREDE STOC
AGATATORI MARI
AGATATORI MICI
BALAMA
ROLA
ETAJERA COLT
ETAJERA 32X5X22
ETAJERA 26X8X10
CUTIE PLASTIC
CUTIE PLASTIC
DISPENSER
PROSOAPE
COS DE HARTIE
UMERASE 10 BUC SET
COVORAS 90-150
GALEATA CU STORCATOR
GALEATA CU STORCATOR
COS DE HARTIE
SET TOALETA - PERIE+SUPORT
GALEATA CU STORCATOR
PERIE ALBA
SET SPALAT WC
SET GALEATA MOP STORC
SET GALEATA MOP STORC
ETAJERA 26X8X10
ETAJERA COLT
ETAJERA 32X5X22
DISPENSER
PROSOAPE
CASETA CHEI
SUPORT STINGATOR
MANUSI NEPUDRATE NITRIL S
MANUSI NEPUDRATE NITRIL M
MANUSI NEPUDRATE NITRIL L
LACAT 60 MM
LACAT 40 MM
HALAT UF, XXL
COMBINEZON DE PROTECTIE CATEGORIA III, XXL

Um
FL
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC

Cantitate Valoare
500
6.78
161
0.55
39
0.13
10
0.03
3
0.05
8
0.01
4
0.00
11
0.04
95
0.41
2
0.01
4
0.00
13
0.17
18
0.21
11
0.11
2
0.05
2
0.08
23
1.28
28
0.77
29
0.13
15
0.13
2
0.18
45
0.42
24
0.23
88
0.39
46
0.10
4
0.04
56
0.18
28
0.13
13
0.13
33
0.31
12
0.12
5
0.06
15
0.18
12
0.67
5
0.44
2
0.22
12
0.06
20000
15.47
70000
54.15
30000
23.21
1
0.03
1
0.02
30750
219.19
7000
232.82
45

BONETA/CAPELINA
BOTOSI
HALAT IMPERMEABIL XXL
SORT UF
HALAT RAMFORSAT
MASCA PROTECTIE RESPIRATORIE PLIATA CU
VALVA/FILTRU, FFP2
CABLU F-UTP
MUFA RJ45 FTP
BARA ALIMENTARE RACK
PRELUNGITOR SHUKO 20 M
DISPENSER PERETE
DEZINFECTANT LICHID MAINI 520ML
TOTAL

BUC
BUC
BUC
BUC
BUC

40000
90000
10000
50000
6500

9.52
21.42
225.98
23.80
231.97

BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
FL

3100
2
1
1
1
150
150

53.49
2.62
0.24
0.36
0.08
10.71
7.68
1147.55

ROLUL ȘI IMPORTANŢA RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL A.S.S.M.B.

Într-o societate aflată într-o continuă mișcare, determinată de ritmul alert al activităților cotidiene,
A.S.S.M.B. a trebuit să se adapteze ritmului impus de progresul din domeniul medical, care presupune nu
numai tehnici și echipamente medicale competitive, ci și personal dedicat în vederea implementării
acestora.
Este bine cunoscut rolul fundamental al resursei umane pentru funcționarea eficientă a oricărei
instituții.
Conducerea A.S.S.M.B. a dezvoltat o preocupare responsabilă pentru cerințele 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 aflate în administrarea A.S.S.M.B.
Astfel, dacă facem o radiografie a ultimilor 3 ani, se poate observa că modificarea organigramei
instituției în sensul suplimentării numărului de posturi a fost determinată de diversificarea acțiunilor de
sprijin a celor 19 unități sanitare cu paturi, aflate în administrare, prin crearea de structuri dedicate, astfel
cum sunt cele de programe-proiecte, promovare a sănătății, de audit intern, control intern managerial și
integritate, și, nu în ultimul rând, de serviciile de recepție spitale și suport spitale, care au contribuit masiv,
mai ales în contextul pandemic actual, la efortul comun de prevenire și combatere a infecției cu SARS
CoV-2.
Suplimentarea numarului de posturi se datoreaza faptului ca activitatea ASSMB s-a adaptat
permanent la dimanica nevoilor cetățenilor municipiului București raportată la:
✓ Proiectele demarate pentru sprijinirea categoriilor de beneficiari omiși de programele
naționale de sănătate: pe sprijinirea categoriilor de beneficiari omiși de programele naționale
de sănătate: copiii, pacienții care se confruntă cu grave probleme de infertilitate cât și
pacienții aflați în lupta cu boala secolului: cancerul. În acest sens au fost implementate
proiecte și programe dedicate acestora din care amintim SMILE, SMILE MOBILE, CLAR
PENTRU COPII, FIV 1 și 2, Testarea BRCA, Testarea genetică la cancerul de sân în stadii
incipiente, Newborn – Oncofertilitate;
✓ Campanii și proiecte de promovare a unui stil de viată sănătos prin sport, alimentație
sănătoasă și igienă adecvată;
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✓ Situația epidemică actuală, A.S.S.M.B. sprijinind atât unitățile sanitare aflate în
administrarea cât și dezvoltând programe proprii de testare și implicit prevenire a răspândirii
infecției cu virusul SARS-COV2;
✓ Investițiile în modernizarea și reconstrucția spitalelor, cât și în infrastructura acestora;
✓ Investiții în aparatura medicală a unităților sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B. ;
✓ Dezvoltarea actului medical al celor 19 spitale aflate în administrarea A.S.S.M.B. ;
✓ Dotarea cu aparatură medicală, materiale sanitare și consumabile a cabinetelor din reteaua
scolara si universitară, cât și dezvoltarea și implementarea de campanii și evenimente în
școli;
✓ Verificarea necesității și oportunității notelor de fundamentare elaborate de unitățile sanitare
aflate în administrare referitoare la solicitarile bugetate;
✓ Reorganizarea modului de întocmire a statelor de funcții ale spitalelor,
✓ Întărirea managementului din unitățile sanitare aflate în administrare cât și evaluarea
indicatorilor de performanță;
✓ S-au creat echipe suport pentru sprijinirea calității serviciilor oferite în unitățile sanitare
acordând suport tehnico-administrativ, aliniind serviciile de recepții din spitalele
bucureștene la standarde europene.
Toate aceste acțiuni au presupus o muncă titanică din partea salariaților ASSMB, reclamând
suplimentarea numărului de angajați pentru a putea asigura o bună gestionare a respectivelor acțiuni de
sprijinire a populației municipiului București.
Astfel, progresiv, din anul 2017 când erau înregistrate un număr de 86 de posturi de execuție și 950
de posturi de cadre medicale din rețeaua de Medicină Școlară, s-a ajuns la momentul actual la 346 de
posturi aflate în structura A.S.S.M.B., corelativ cu un număr de 1053 de cadre medicale aferente
cabinetelor școlare.
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SERVICIUL RECEPŢII DIN SPITALELE ADMINISTRATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Strategia Serviciului Recepții Spitale urmărește să promoveze un climat de încredere/ inovator în
unitățile sanitare aflate în subordine, 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.

Activitățile Serviciului Recepții Spitale
Pentru anul 2020, Serviciul Recepții Spitale a avut ca obiectiv principal menținerea unui mod de
lucru unitar în cadrul unităților sanitare în care desfășoară activități de recepție/ secretariat medical (așa
cum este definit la nivelul structurii - verificarea actelor pacientului, introducerea acestora în aplicațiile
informatice corespunzătoare și eliberarea documentelor solicitate, în limita competențelor, sub îndrumarea
personalului medical de specialitate), iar pe lângă acesta conform contextului epidemiologic în condițiile
declarării pandemiei, activitățile s-au extins și diversificat pentru a eficientiza scopul unic la nivel
instituțional, acela de a contribui activ la prevenirea și reducerea îmbolnăvirii cu Covid- 19.
Premisa acestor obiective a fost dată de necesitatea creării unui model care să asigure o bună
colaborare interintuțională și o mai ușoară accesare a serviciilor medicale atât de încercate în această
perioadă.
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 în condiții
deosebite și în continuă schimbare/ adaptare a/ la nevoile/ lor semenilor noștri.
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.

48

S-a fundamentat necesitatea sporirii numărului personalului Serviciului și, în acest sens s-au
organizat concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, precum și încadrarea de personal pe perioadă
determinată, astfel s-a reușit o îmbunătățire a acoperirii unităților sanitare cu servicii specifice structurii/ de
recepție în procent de 74 % (față de nivelul anului precedent - 59%), respectiv printr-o atingere a gradului
de ocupare a grilei de personal de 88 % ( față de nivelul anului precedent - 57.5 %).
În vederea respectării reglementărilor la nivelul instituției și pentru o obiectivă și adaptată nevoilor
actuale de instruire a personalului s-au revizuit procedurile de lucru și s-au promovat seturi de prevederi
specifice pentru desfășurarea activității în acord cu reglementările legale aplicabile contextului pandemic.
S-au efectuat 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. Având în
vedere situația pandemică, parte din aceste activități s-au desfășurat în strânsă legătură cu personalul
responsabil al unităților sanitare și s-a bazat pe feedbackul acestora. Necesitatea respectării reglementărilor
legale în vigoare a constituit pe lângă o restrângere a posibilității de mobilitate, o bună șansă de colaborare,
de îmbunătățire a comunicării, precum și a menținerii și sublinierii rolului esențial al personalului propriu
structurii în cadrul unității sanitare.
Pentru a obține o imagine de ansamblu cât mai clară și echilibrată, în lipsa posibilității de a organiza
obișnuitele dezbateri directe, s-au prezentat observațiile și concluziile obținute prin metode adaptate, online
sau prin email. De asemenea, s-au organizat 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 politică de rotație a personalului astfel încât la apariția unor situații
neprevăzute să poată fi relocați, în funcție de necesitate. De asemenea, un alt aspect care s-a pus în aplicare
și a primit aprecieri din partea tuturor 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 persoane 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. În acest sens am contribuit prin
participare directă la operaționalizarea punctului de informare de la Pasajul Universității, pentru centrul de
stomatologie deschis în campusul Universității Politehnice și la nivelul Direcției Programe- Proiecte pentru
a susține și promova acțiunile instituției.
Ne-am adaptat situației pline de necunoscute și ne-am implicat, la cererea unităților sanitare, în
activitatea de triaj, oferind suport pentru completarea chestionarelor necesare și am acționat cu dăruire și
profesionalism pentru a susține eforturile cadrelor medicale, pentru a le degreva de sarcinile birocratice.
La nivel instituțional, în perioada stării de urgență am contribuit la activități administrative, precum
arhivarea documentelor pentru diferite structuri ale intituției.
Fiecare nouă acțiune întreprinsă a făcut parte din strategia instituției de a contribui cât mai mult la
îmbunătățirea sistemului sanitar și la capacitatea de a răspunde la nevoi urgente și inopinante.
Am încercat să fim aproape de oameni, să fim parte din tot ce a fost nou în vreme de greu și rău din
punct de vedere al sănătății.
Nu ne-am privit activitatea limitat, ci am încercat să ne dovedim utilitatea și am pus umărul la
păstrarea unor servicii medicale de calitate în sistemul public. Fiecare acțiune la care am luat parte s-a
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dovedit a fi benifică pentru esența structurii și un pas înainte pentru creșterea accesibilității la serviciile
medicale.
Anul 2020 ne-a dat șansă să ne redescoperim și să ne dezvoltăm prin adaptabilitate.A fost anul care
a relevat în cadrul Seviciului Recepții Spitale eforturile noastre sunt pe măsura necesităților.
Situație personal/ unitate sanitară ianuarie 2020 vs decembrie 2020
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Situație puncte de recepție ianuarie 2020 vs decembrie 2020
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SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE

Obiectul de activitate al Serviciului Management Spitale este să contribuie, în mod direct, la
optimizarea calității serviciilor oferite populației de către unitățile sanitare publice cu paturi din subordine,
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 subordinea 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). Totodată, acesta rezidă din preluarea (de către administrația publică
locală) atribuțiilor și competențelor transferate de la Ministerul Sănătății privind managementul asistenței
medicale în unități sanitare cu paturi.
Menționăm că anul 2020 a fost un an atipic și provocator în contextul epidemiologic deosebit la nivel
mondial, respectiv pandemia „COVID-19”.
În acest context, activitatea Serviciului Management Spitale s-a axat pe colaborarea cu instituțiile
abilitate în vederea eficientizării acțiunilor de prevenire și limitare a extinderii pandemiei COVID-19,
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începând cu data de 11 Martie 2020, dată la care a fost declarată oficial pandemia de către Organizația
Mondială a Sănătății.

Situația unităților sanitare cu paturi din subordinea A.S.S.M.B. este următoarea:
Nr. crt.
Unitatea sanitară
Nr. paturi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor
Babeș”
Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele”
Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino”
Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”
Spitalul Clinic „Colentina”
Spitalul Clinic "Colțea"
Spitalul Clinic de Chirurgie Oro - Maxilo - Facială „Prof.
Dr. Dan Theodorescu”
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru
Obregia”
Spitalul Clinic „Filantropia”
Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC
Osteoarticular „Foișor”
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”
Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”
Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecoloie „Prof. Dr. Panait
Sîrbu”
Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan”
Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca”
Spitalul Clinic „Sf. Maria”
Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”
Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor
pentru Tineri „Sf. Stelian”
TOTAL U.S.P.

490

Posturi
aprobate dec.
2020
825

311
341
208
863
315
61

499
682
479.5
1829
742
191

1160

1398

193
217

451.5
456.5

202
80
263
230

586
182
501
387

120
291
295
108
45

264
332.5
651
156
94

5793

10707
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EVOLUȚIE POSTURI APROBATE 2019
COMPARATIV CU 2020
10707
10307,5

TOTAL
Spitalul Clinic "Sf. Maria"

651
515

Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"

332,5
331,5

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecoloie "Prof. Dr.…
Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa"
Spitalul Clinic "Filantropia"

387
386
501
496
451,5
450,5
1398
1355

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"
Spitalul Clinic de Chirurgie Oro - Maxilo - Faciala "Prof.…

191
199
1829
1724

Spitalul Clinic "Colentina"

Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila"
Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino"
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. Victor…

Posturi aprobate dec.2020

479,5
462
682
681
825
728

Posturi aprobate dec.2019

Serviciul Management Spitale a gestionat solicitările unităților sanitare privind detașarea de
personal medical, în funcție de necesitățile impuse de contextul epidemiologic, cu precădere în unitățile
implicate direct în tratarea pacienților COVID-19.
În acest sens, SMS a gestionat asigurarea de personal medical de specialitate pentru Secția
Modulară Pipera (nou înființată) prin detașarea de personal din celelalte U.S.P. din rețeaua A.S.S.M.B.,
precum și detașarea medicilor din specialitățile deficitare (epidemiologie, ATI, boli infecțioase) către
D.S.P.M.B. și alte U.S.P. (prin ordine de comandant).
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA U.S.P. ÎN CONTEXTUL EPIDEMIOLOGIC
(SITUAȚII)
Decret 195/2020, H.G. 394/2020, L55/2020, L136/2020, OSDSU, OMS 555/2020

➢ Evidența avizelor temporare de funcționare ale U.S.P.;
➢ Planuri continuitate activitate medicală (solicitări periodice);
➢ Centralizare măsuri organizare activitate studenți în contextul COVID-19 – an universitar 20202021;
➢ Centralizare nr. paturi ATI-TI-TA și linii gardă (la iulie 2020);
➢ Centraliare sponsorizări (la aprilie 2020);
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➢ Pacienți și teste COVID-19
- Situația personalului infectat cu SARS-CoV-19 (la iunie 2020);
- Situația testelor efectuate – personal medical și pacienți (la iunie 2020);
- Situația testelor efectuate de la începutul pandemiei (la iulie 2020);
➢ Raportări zilnice în contexul epidemiologic
- Raportare zilnică pacienți COVID-19 din Spitalele faza I și Spitale suport (internă) – începând
cu 13.04.2020
TOTAL pacienți tratați de SARS-CoV-2 în U.S.P.
subordonate ale A.S.S.M.B. – cuprinse în Ordinul 555/2020 la 31.12.2020

13028

Raportare zilnică paturi ATI și ventilatoare (internă)- începând cu 15.04.2020;
Raportare zilnică DSP Regiune – stocuri, echipamente protecție, medicamente, paturi începând cu 09.04.2020;
- Raportare zilnică CMBCCI/ ISUBIF – echipamente protecție, dezinfectanți – începând cu
26.03.2020.
Solicitare M.S. - Machetă stimulent risc - la aprilie 2020;
Solicitare D.S.P.M.B. – (1) Macheta spor risc alte entități care au desfășurat activități în beneficiul
DSP, entități și (2) Machetă spor risc D.S.P. și entități pentru care se suportă cheltuieli de personal la septembrie 2020;
Centralizare date de contact – șefi secție, șefi structuri (Solicitare D.S.P. la mai 2020);
Situația demisiilor personalului din spitale (la aprilie 2020);
Centralizarea încadrărilor de personal pe stare de urgență și stare de alertă – până la 30 octombrie
2020);
Lista personalului detașat la Spitalul Babeș/ Secție exterioară Pipera (august-octombrie);
Situație medici A.T.I., boli infecțioase, epidemiologi, radiologi (la septembrie 2020);
Situația rezidenților încadrați/ detașați din U.S.P. implicați în lupta împotriva COVID-19;
Situația posturilor aprobate/ ocupate/ vacante și forma de ocupare a acestora în spitalele
nominalizate în ordinul 555/2020 (la data 23 septembrie 2020).
-

➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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➢ Situație nr. rezidenți în specialitatea medicină de familie și medicină internă (solicitare
D.S.P.M.B.);
➢ Situație personal medical la 15.04.2020;
➢ Centralizare echipamente PCR în U.S.P. administrate la 25.03.2020;
➢ Centralizare necesar U.S.P. administrate pe o perioadă de 3 luni pentru combinezoane și halate UF
18.08.2020;
➢ Centralizare necesar U.S.P. administrate privind nr. echipamente protecție și dezinfectanți pe o
perioadă de 6 luni – la data de 18.06.2020;
➢ Centralizare necesar materiale U.S.P. administrate la 13.03.2020;
➢ Centralizarea gărzilor din U.S.P. administrate (pe perioada stării de urgență).
➢ Crearea și actualizarea unei baze de date cu legislația publicată în contextul epidemiologic (în
lucru).
MONITORIZARE / ACORDARE ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE PENTRU OBȚINEREA/ MENȚINEREA
ACREDITĂRII UNITĂȚILOR SANITARE DIN SUBORDINE DE CĂTRE A.N.M.C.S

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 A.S.S.M.B. și Autoritatea Națională de Management al calității în
Sănătate, (A.N.M.C.S.), 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 A.S.S.M.B.;
- În calitate de partener, a participat la desfășurarea campaniei organizate cu prilejul Zilei Mondiale a
Siguranței Pacientului, manifestare în care a fost implicată și A.N.M.C.S.;
- 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 A.S.S.M.B.;
- 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 A.N.M.C.S. (inclusiv cu participarea președinților Autorității);
- 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;
- A informat permanent conducerea unităților sanitare din subordine despre modificările legislative
apărute în implementarea și monitorizarea sistemului de management al calități în unitățile sanitare cu
paturi;
- A sprijinit și monitorizat respectarea metodologiei de înscriere a unităților sanitare din subordine în
ciclul II de acreditare A.N.M.C.S. și de obținere a Adeverinței de înscriere în procesul de acreditare;
- 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
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derularea activităților specifice etapelor de acreditare precum și a activităților de elaborare și revizuire a
documentelor sistemului de management al calității.
Pentru anul 2021, activitățile de asistență de specialitate pe această linie vor fi extinse avându-se în
vedere:
-

Pandemia de COVID-19 provocată de coronavirus, care a afectat unitățile sanitare aflate în subordine,
prin modificarea structurilor și specialităților pentru care acestea au fost autorizate de către D.S.P. M.B. să funcționeze;

-

Reprogramarea vizitelor de evaluare în vederea acreditării A.N.M.C.S.pentru spitalele aflate în
subordine, datorată modificărilor aduse la Planul multianual de acreditare;

-

Noile reglementări privind monitorizarea unităților sanitare acreditate și înscrise în ciclul al II-lea de
acreditare A.N.M.C.S.;

-

Și nu în ultimul rând, activități ce pot soluționa problematica auditului clinic din cadrul unităților
sanitare aflate în subordine.
Obiectivul Serviciului Management Spitale pentru anul 2021 este îmbunătăţirea modului de
gestionare a activității serviciului în vederea sprijinirii unităților sanitare din subordinea A.S.S.M.B.
în vederea îmbunătățirii asistenței medicale acordate populației.
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PROGRAME ȘI PROIECTE 2020

1) Proiectul „ O Șansă Pentru Cuplurile Infertile – Fiv 2”
2) Proiectul ”Newborn - Oncofertilitate”
3) Proiectul ”Testarea Genetică La Cancerul De Sân În Stadii Incipiente”
4) Proiectul”Consultații Stomatologice Și Montare Aparate Ortodontice Pentru Elevii Din
Municipiul București ”
5) Proiectul „ Smile„
6) Proiectul „ Smile-Mobile„
7) Proiectul „Sănătate Prin Sport„
8) Proiectul „ Doctori Pentru București”
9) Proiectul „TESTAREA BRCA”
10) Proiectul „Școli Sănătoase în București”
11) Proiectul „Donează plasmă, salvează viață”
12) Proiectul „Testăm pentru a Salva Economia și locurile de muncă”
13) Proiectul „Pentru cei care nu stau acasă”
14) Proiectul „Testăm pentru București”
15) Proiectul „CLAR – pentru Copii”
16) Proiectul „Cresterea competentelor multidisciplinare a personalului medical in vederea
imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare”
17) Proiectul ”STOP-COVID în cadrul Spitalului Clinic Colentina”
Proiectul ”STOP-COVID în cadrul spitalelor A.S.S.M.B.”
18) Proiectul ”STOP-COVID în cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila”
19) Proiectul ”STOP-COVID în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr.
Victor Babeș”

56

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)
PROIECTUL
„ 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 unități 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.
REZULTATE ÎNREGISTRATE
Decembrie 2020
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

2000 aplicanți înscriși;
2000 dosare depuse;
1422 dosare aprobate;
210 dosare respinse;
1420 vouchere comandate, din care 540 vouchere au fost comandate în anul 2020;
53 vouchere returnate;
368 dosare incomplete.
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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-fostocupate-18400333
✓ https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/primaria-capitalei-va-acorda-13-800-de-lei-pentrucuplurile-infertile-gabriela-firea-a-anuntat-proiectul-fiv-2-1147208
✓ http://stiri.tvr.ro/miercuri-incep-inscrierile-pentru-proiectul-fiv-2-o-sansa-pentru-cuplurile-infertileinforma-ii-pe-fiv2-assmb-ro_846535.html#view
✓ https://rohealthreview.ro/fiv-gratis-pentru-bucuresteni-incepe-a-doua-runda-a-proiectului-o-sansapentru-cuplurile-infertile/
✓ https://www.agerpres.ro/administratie/2019/06/15/pmb-miercuri-incep-inscrierile-pentru-proiectulfiv-2-o-sansa-pentru-cuplurile-infertile--326836
✓ https://superbebe.ro/preconceptie/infertilitate/incepe-proiectul-fiv-2-o-sansa-pentru-cuplurileinfertile-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, modificat prin H.C.G.M.B. nr. 58 din data de 14.02.2020.
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 reprezintă soluția de
prezervare a potențialului fertil al fiecărui pacient,
femeie sau bărbat diagnosticat cu cancer, prin
prelevarea si
crioconservarea spermei și a
ovocitelor, pentru o periodă 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;
Beneficiarii proiectului: tineri, femei si bărbați, diagnosticați cu cancer și care primesc indicația de a-și
prezerva fertilitatea.
Număr maxim de beneficiari femei = 75
Cost stimulare ovariană
Cost congelare ovocite/femeie

4,487.57 lei
2,676.57 lei

Număr maxim de beneficiari bărbați = 80
Cost congelare sperma/barbat

2,114.98 lei
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Materiale de informare utilizate în cadrul proiectului:
• Flyer proiect:

• Afișul proiectului:

61

SESIUNE DE INFORMARE A MEDICILOR DIN SPITALELE CU PROFIL ONCOLOGIC DIN BUCUREȘTI

În data luna iulie a avut loc la Spitalul Clinic Colentina o prezentare a proiectului NewbornOncofertilitate, 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 A.S.S.M.B.
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.
Spitalul Clinic Colțea
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Spitalul Clinic Coletina

•

În perioada ianuarie – martie 2020, reprezentantii A.S.S.M.B. alaturi de doamna doctor Andreea
Enache (Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu”) au sustinut o serie de
sesiuni de informare in unitatile sanitare cu profil oncologic din Municipiul Bucuresti printre care:

•

Institutul Oncologic București Profesor Doctor Alexandru Trestioreanu, 23 Ianuarie 2020
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•

Neolife Medical Center, 06 Februarie 2020

•

Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele”, 20 Februarie 2020
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GRAL – MEDICAL, 05 MARTIE 2020

Rezultate:
• În cadrul proiectului Newborn-Oncofertilitate s-au înscris 22 persoane și au beneficiat de sprijinul
financiar alocat prin proiect, dintre acestea 9 fiind înregistrate pe anul 2020.
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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;
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.

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.
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.
67

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 listelor unităților medicale afiliate în cadrul proiectului;
Rezultate
➢ Număr beneficiari înscriși în proiect: 451;
➢ Număr dosare aprobate cu vouchere predate: 438;
➢ Număr dosare incomplete: 2;
➢ Număr renunțări: 1;
➢ Număr dosare respinse: 1;
o
Mentionam faptul ca în perioada ianuarie-decembrie 2020 au fost comandate 180 de
vouchere pentru beneficiarii aprobati in cadrul proiectului.
Grafic rezultate proiect
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Aprecieri beneficiari:
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PROIECTULTESTARE BRCA
Proiect finanțat de către Consiliul
General al Municipiului București în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304 din
data de 13.08.2020
Obiectivul general al proiectului: îl
reprezintă evaluarea riscului de apariție a
cancerului de sân și recomandarea unor
strategii de prevenție personalizate prin
efectuarea testării de tip BRCA, acordând
un sprijin financiar în cuantum total de
2.500 lei/beneficiar pentru decontarea serviciilor medicale.
Beneficiari: pacienți, cetățeni români cu domiciliul stabil sau viză de reședință în Municipiul
București obținută cu cel puțin 6 luni înainte de data depunerea cererii de aplicare în proiect pentru
efectuarea testării BRCA, diagnosticați cu cancer mamar, cu indicație medicală de la medicul
specialist oncolog.
Perioada de derulare: Proiectul se va derula în perioada 2020-2021, în Municipiul București.
Buget total proiect: 1.260.800,00 lei multianual, pentru un număr de 500 de beneficiari. Bugetul
alocat/beneficiar este de 2.500 lei, pentru decontarea serviciilor medicale în vederea efecturării
testării de tip BRCA.
Lansarea proiectului: 1 octombrie 2020
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Afiș proiect:

✓ Promovare pe site-ul A.S.S.M.B., pe site-ul dedicat proiectului și pe diverse platforme online
o http://assmb.ro/proiecte
o https://rohealthreview.ro/eticheta/proiect-testarea-brca/
o https://www.viata-medicala.ro/stiri/primaria-capitalei-lanseaza-proiectul-testarea-brca-18706
o https://www.agerpres.ro/administratie/2020/10/01/primaria-capitalei-lanseaza-aplicatia-pentruinscrierea-in-proiectul-testarea-brca--583331
o

aadfffff
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PROIECTUL
”CONSULTAȚII STOMATOLOGICE ȘI APLICARE DE APARATE ORTODONTICE PENTRU ELEVII DIN
MUNICIPIUL BUCURE ȘTI ”

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
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 7 și 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:
• Actualizare informații secțiune web proiect ”Consultații
stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii
din
Municipiul
București
”
http://aparateortodontice.assmb.ro/
• Derularea procesului de implementare a proiectului, prin
activități corelate între Spitalul Clinic de Chirurgie OroMaxilo-Facială ”Prof. Dr.Dan Theodorescu” (implicit
unitatea de imagistică dentară responsabilă de efectuarea
investigațiilor imagistice pentru elevii beneficiarI, precum și
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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
Rezultate :
✓ Număr arcade (aparate ortodontice mobile – arcadă superioară/inferioară) aprobate conform
HCGMB: 1.234 de arcade;
✓ Număr dosare depuse: 703 dosare;
✓ Număr dosare aprobate: 699 dosare (1.234 arcade);
✓ Număr de aparate ortodontice mobile aplicate: 1.195 de arcade aplicate la data de 14 decembrie
(682 elevi);
Înscrierea solicitanților în proiect s-a realizat prin depunerea dosarului la sediul A.S.S.M.B.,
Direcția Programe-Proiecte, după obținerea indicației eliberată de către medicul specialist
ortodont privind necesitatea aplicării de aparate mobile.
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Aprecieri și testimoniale părinți:
•

"Sa va pastrati profesionalismul atat cei de la A.S.S.M.B. cat si restul celor care au facut acest proiect

posibil, sa mai repetati proiectul si pentru alti copii (feliciari A.S.S.M.B. si P.M.B.), si sa inceapa proiectul
si pentru aparate fixe mai repede." - Sorina D.
•

"Va multumesc Dvs. si intregii echipe A.S.S.M.B., 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 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:
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http://aparateortodontice.assmb.ro/#statistici
http://aparateortodontice.assmb.ro/#aprecieri
http://aparateortodontice.assmb.ro/#testimoniale

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 A.S.S.M.B. și prin newsletter trimis catre baza de date a
persoanelor care și-au manifestat opțiunea de a primi informații despre proiectele instituție

✓ Promovare pe site-ul A.S.S.M.B., 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
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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 A.S.S.M.B., 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

inregistrarea

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
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•

Demarare proces de afiliere a unitatilor de specialitate in imagistica dntarar si a laboratoarelor
de tehnica dentara de catre operatorul emitent de vouchere

•

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

Rezultate la Decembrie 2020:
✓
✓
✓
✓

Persoane înscrise (dosare depuse): 572 dosare;
Dosare aprobate: 571 dosare;
Dosare respinse: 1 dosar;
Număr de beneficiari cu aparate ortodontice mobile aplicate: 424
elevi (aplicate la decembrie 2020);
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
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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
Informare și publicitate
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:
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➢ Promovare TV, radio si online
➢ Promovare pe site-ul A.S.S.M.B., pe site-ul dedicat proiectului și pe diverse platforme online,
inclusive pe site-urile unităților partenere (operator de vouchere, unități affiliate)
➢ http://assmb.ro/proiecte
➢ http://smilemobile.assmb.ro/
➢ https://www.portalinvatamant.ro/articole/diverse-31/elevii-primesc-vouchere-de-1100-de-lei-banipentru-aparate-dentare-proiectul-deja-aprobat-8640.html
➢ https://www.economica.net/vouchere-pentru-elevi-in-vederea-montarii-de-aparate-ortodontice-mobileproiect-adoptat-de-cgmb_169417.html
➢ 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_proi
ectul_SMILE-Mobile_-_vouchere_pentru_aparate_dentare_pentru_elevi
➢ https://www.edupedu.ro/primaria-capitalei-a-aprobat-acordarea-de-vouchere-elevilor-pentru-aparatedentare/
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✓ Flyere și roll-up in mapele participanților la evenimente din 2019 organizate sau la care
A.S.S.M.B. a participat, în calitate de expozant.
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PROIECTUL „ SMILE”

PROCUL „ S
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: Noiembrie 2018 - 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;
• Elaborarea unui ghid online privind înscrierea în aplicația online, menit să ajute beneficiarii
proiectului, prin reducerea timpului necesar parcurgerii acestui proces și eficientizarea lui;
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•
•
•
•

•
•
•

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;

Unități affiliate
Proiectul a demarat cu 5 unități afiliate, care însumau 9 puncte de lucru. La 01.10.2020, proiectul
SMILE numără 19 unități afiliate, cu 26 puncte de lucru.
Statistică:
✓ Număr persoane înscrise în aplicație: 1.256;
✓ Număr aplicații on-line finalizate: 1.001;
✓ Număr aplicații on-line nefinalizate: 255;
✓ Număr dosare aprobate: 688;
✓ Număr vouchere predate: 688;
✓ Număr dosare în curs de aprobare: 30 dosare;
✓ Număr

dosare

cu

notificare

de

renunțare/retragere/inscriere eronată: 270 dosare;
✓ Număr dosare respinse: 13 dosare;
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Repartizarea beneficiarilor în funcție de gen

Fete

38%

Baieti

62%

Repartizarea beneficiarilor în funcție de sectorul de domiciliu

Sector 6
14%

Sector 1
8%
Sector 2
20%

Sector 5
18%

Sector 4
17%

Sector 3
23%
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Chestionar de feedback – după aplicarea aparatului ortodontic fix
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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-smilefirea-cine-sunt-beneficiarii_618796.html
➢ https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-23294713vouchere-pana-990-lei-pentru-aparate-ortodonticedestinate-copiilor-prin-programul-smile-lansatadministratia-spitalelor-bucuresti.htm
➢ http://www.scoalapacientilor.ro/aparate-ortodonticegratuite-pentru-copii-prin-programul-smile/
➢ https://www.dcnews.ro/assmb-proiect-smile-vouchere-depana-la-990-de-lei-pentru-aparate-ortodontice-destinatecopiilor_678012.html
➢ https://www.digifm.ro/stiri/s-a-lansat-programul-smilecopiii-bucuresteni-vor-primi-vouchere-pentru-aparatedentare-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-aparateortodontice-gratuite
➢ https://psnews.ro/primaria-capitalei-lanseaza-proectul-smile-ofera-990-de-lei-copiilor-intre-10-si17-ani-pentru-aparate-dentare-235594/
➢ https://www.dcmedical.ro/stomatologie-bucure-ti-tichete-pentru-aparate-ortodontice-in-valoare-de990-lei_609453.html
➢ http://www.ziare.com/social/capitala/primaria-capitalei-continua-cadourile-pentru-populatie-banipentru-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-panala-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-aparateortodontice_79205097.html
➢ https://www.realitatea.net/stiri/actual/aparate-dentare-gratuite-pentru-copiivouchere_5dcc9270406af85273d7441e
➢ http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/pmb-vrea-s-ofere-vouchere-pentru-montarea-deaparate_78998314.html
➢ https://www.profit.ro/stiri/social/sprijin-financiar-de-990-de-lei-pentru-montarea-de-aparatedentare-fixe-copiilor-oferit-de-pmb-18577005
➢ https://ordineazilei.ro/proiectul-smile-20-000-de-elevi-din-capitala-vor-beneficia-de-aparateortodontice-fixe/
➢ https://www.gandul.info/stiri/smile-proiect-vouchere-primarie-copii-dinti-strambi-parinti-sprijin17555264
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➢ http://www.b365.ro/assmb-a-lansat-proiectul-smile-vouchere-de-pana-la-990-de-lei-pentru-aparateortodontice_261282.html
➢ https://psnews.ro/primaria-capitalei-lanseaza-proectul-smile-ofera-990-de-lei-copiilor-intre-10-si17-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-de990-lei_609453.html
➢ https://ordineazilei.ro/proiectul-smile-20-000-de-elevi-din-capitala-vor-beneficia-de-aparateortodontice-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/
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PROIECTUL
„ DONEAZĂ PLASMA, SALVEAZĂ VIAȚĂ ”

Proiect finanțat de Consiliul
General
al
Municipiului
București, în conformitate cu
Hotărârea Consiliului General al
Municipiului București nr.
303/13.08.2020.
Obiectivul proiectului îl reprezintă încurajarea donării de plasmă de către pacienții vindecați de COVID19, ce poate fi folosită pentru tratamentul pacienților cu forme severe ale acestei boli. Pachetul de vouchere
de 4.800 lei/beneficiar va fi utilizat pentru achiziționarea de servicii medicale și medicamente, precum și a
unor alimente, cu scopul recuperării și reintegrării în viața socială a beneficiarilor proiectului – donatori
vindecați de COVID-19.
Bugetul proiectului: 2.411.425,00 lei, pentru un număr
de 500 de beneficiari..
Bugetul maxim alocat/beneficiar, sub forma unui pachet
de vouchere, este de 4.800 lei.
Durata proiectului și locul de desfășurare:
Pe parcursul anului 2020 cu posibilitate de prelungire, în
Municipiul București.
Criterii de eligibilitate a beneficiarilor
•
•

Donatori vindecati de COVID-19;
Domiciliul stabil sau viza de reședință în Municipiul București,
obținută cu cel putin 6 luni înainte de depunerea cererii de
aplicare în proiect;
• Donarea de plasma s-a realizat dupa
data aprobarii proiectului de catre
Consiliul General al Municipiului
Bucuresti,
respectiv
data
de
13.08.2020.

Includerea beneficiarilor în proiect
Ulterior donarii de plasma si dupa luarea la cunostinta a Regulamentului privind implementarea
proiectului, solicitantul – donator vindecat de COVID 19, va descarca de pe site-ul www.assmb.ro –
PROIECTE - Proiect „DONEAZA PLASMA, SALVEAZA VIATA”- Info Utile, cererea de includere in
proiect (Anexa 1), o va completa, semna si o va salva in format PDF/JPG lizibil.
Pentru inscriere in proiect, solicitantul accesează individual sectiunea INSCRIERE IN PROIECT de pe
site-ul dedicat proiectului, https://doneazaplasma.assmb.ro , si va introduce urmatoarele date:
• Date de identificare personala (nume, prenume, CNP, domiciliul, telefon, adresa de email);
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•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Solicitantul va bifa ca este de acord ca datele sale personale sa fie prelucrate conform RGPD(UE) Nr
679/2016, de catre ASSMB, in vederea derularii proiectului;
Documente scanate in format PDF/JPG – lizibile;
1. Cererea de includere în proiect, completată și semnată de către solicitant (Anexa 1);
2. Fotocopie după actul de identitate al solicitantului, care să
ateste domiciliul stabil în București, indiferent de data când
a fost dobândit acesta sau viza de reședință în București
dobandita cu cel puțin 6 (şase) luni înainte de data depunerii
cererii de aplicare în cadrul proiectului - solicitantul va
scrie pe fiecare pagina „Certific conformitatea cu
originalul”, Nume, Prenume și semnătura;
3. Fotocopie pagini carnet de donator, în care apar atât datele
personale ale solicitantului cât și cele în care se
mentionează codul donării, codul recoltării si data donării de plasma - solicitantul va scrie pe
fiecare pagina „Certific conformitatea cu originalul”, Nume, Prenume și semnătura;
4. Fotocopie document care să ateste istoricul de infectie cu SARS-CoV-2 pentru solicitant:
Bilet de externare/scrisoare medicală în care este
menționat diagnosticul COVID-19 confirmat prin RTPCR;
sau
Test RT-PCR pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2;

Activitățile proiectului
Afișarea regulamentului proiectului pe site-ul www.assmb.ro la
secțiunea Proiecte, Proiect ”DONEAZĂ PLASMĂ, SALVEAZĂ
VIAȚĂ”;
Selecția publică a operatorului emitent de vouchere de către
A.S.S.M.B.;
Afișarea retelei de entități publice/private afiliate, unde pot fi utilizate
voucherele acordate prin proiect pentru achiziția de produse/servicii, pe
site-ul www.assmb.ro la secțiunea Proiecte, Proiect ”DONEAZĂ
PLASMĂ, SALVEAZĂ VIAȚĂ”;
Consultarea site-ului de către persoanele interesate;
Înscrierea în proiect a solicitanților;
Evaluarea dosarului de către Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)
Emiterea decizia de aprobare/respingere a dosarului și comunicarea sa către solicitanți;
Eliberarea voucherelor către beneficiari;
Utilizarea acestora de către beneficiari, în interiorul termenului de valabilitate menționat pe vouchere.
Rezultate la data de 31 decembrie 2020

➢ Numărul de solicitări de includere în proiect înregistrate: 367 solicitări
➢ Numărul dosarelor aprobate: 339 dosare
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➢ Numărul de beneficiari cu vouchere distribuite: 92 beneficiari

Feedback beneficiari privind motivele care au stat la baza
donării de plasma (chestionar on-line)
➢ ”Motivele care au stat la baza donarii de plasmă rezidă din
spiritul civic și din nevoia de a ajuta cetățenii aflați într-o
situație critică. A fost a treia donare de plasmă și sper să mai
pot ajuta persoane în viitorul apropiat. De asemenea donez
sânge din anul 2013, în prezent fiind la a 13-a donare.”
➢ ”Bucuria vindecării și mulțumirea sufletească în a contribui ca suport vital al acestei situații.”
➢ ”Empatie fata de cei aflati în secțiile de ATI si de familiile lor greu încercate. Nevoia de a ști ca vom
depăși această perioadă tristă și că pot ajuta. Ajutorul venit de la ASSMB este și el important.”
➢ ”Am fost infectat cu SARS-COV2 și sunt conștient de efectele negative pe care COVID 19 le are.
Am mai donat sânge cu alte ocazii, dar niciodată plasmă. M-a bucurat faptul că până la trei persoane
bolnave de Covid 19 pot fi tratate, așa că m-am înscris pentru donarea de plasmă. ”
➢ ”Mi-am dorit ca după experiență negativă pe care am avut-o contactând virusul, să ajut ceilalți
pacienți diagnosticați COVID-19, transformând astfel lucrurile întâmplate în ceva relativ pozitiv.”
➢ ”Am vrut să-mi ofer sprijinul în lupta împotriva Covid19 și să ajut poate, un bolnav mai puțin
norocos decât mine, să facă un pas către vindecare. Nu e mare lucru, dar ar putea conta cu adevărat
daca mediatizarea ar fi mai mare. ”
➢ ”Doresc sa îi ajut pe cei în stare gravă și foarte gravă sa treacă peste și să se recupereze cât mai rapid.
”
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➢ ”Decizia a fost luată înainte de inițierea proiectului, ca o formă de recunostință• pentru faptul ca eu
am suferit o forma ușoară a bolii; am încercat să mă identific cu persoanele care nu sunt la fel de
norocoase și pentru care orice formă de ajutor înseamna speranță, vindecare și, poate dus la extrem și
a-mi maximiza importanta – viața.”
➢ ”Ajutarea unui bolnav de COVID-19 de a trece mai repede prin boala si de a se vindeca.”
➢ ”Încercarea de a ajuta sistemul de sanatate din România prin proceduri specifice pentru a lupta mai
ușor cu teribila pandemie.”
➢ ”Dorința de a scoate un lucru bun dintr-o situație rea și de a contribui în orice fel la găsirea unei
soluții care sa aducă beneficii tuturor, te motivează să nu
ramâi indiferent în fața unor evenimente care scriu istoria.”
➢ ”Cunosc mai multe persoane care au trecut prin aceasta
boala, printre care si mama mea, care are diabet si
hipertensiune arteriala. Deși ea a avut noroc și a facut doar
o formă ușoara, părinții unui coleg au decedat și cred că
dacă ar fi avut posibilitatea să primească plasmaă, aveau o
sșansa în plus la viață.”
➢ ”Cât de importantă este pentru cei care au nevoie. Si ce poate fi mai nobil si firesc sa ne ajutam între
noi.”
➢ ”Am pornit de la ideea ca pot salva o viață prin donarea de plasma.”
➢ ”Sunt donatoare de sange de mulți ani! Am o problema medicală și îmi este și mie de folos!! Donarea
de sange aduce beneficii oricarui organism si salvează vieți!! Nu mi-a fost
deloc greu sa donez!”
➢ ”Din fericire pentru mine personal, am avut o forma mediu-simptomatica, însa
am avut în familie alte 2 cazuri (ambii socri), dintre care unul a fost pentru
câteva săptamâni în stare foarte grava în sectie ATI. La el nu a fost nevoie de
tratament cu plasmă convalescentă însa mi-am dorit ca daca am facut boala si am anticorpi, sa existe
posibilitatea ca acest lucru sa poata ajuta alti pacienti pentru care poate acest tratament face diferența
între vindecare si un deznodamant mai puțin fericit.”
➢ ”În acelasi timp, sprijinul financiar are și el o importanță mare, mai ales în acest context în care
perioda recent traversată de familia mea a implicat un efort deosebit, inclusiv din punct de vedere
financiar, prin urmare demersul Primariei în colaborare cu ASSMB este unul util.”
➢ ”Decizia a fost determinata EXCLUSIV din motive umanitare. De altfel, în momentul în care eu am
luat decizia (atunci cand am aflat ca am COVID), NU exista proiectul de a primi aceste vouchere.”

97

➢ ”Am vrut sa ajut oamenii cu adevarat în pericol din cauza acestui virus. Și eu l-am avut, am văzut în
spital suferința și chiar nu aș vrea să văd oameni suferind de acest virus. Oricât si oricând pot sa
donez, o sa donez.”
➢ ”Bunicul meu a fost în spital si i-a fost transfuzat sânge. Si am vrut să donez și eu pentru cineva care
are nevoie.”
➢ ”Lipsa acuta de plasma cu anticorpi covid.”
➢ ”Donez sânge regulat și avand în vedere situatia de pandemie, m-am decis sa donez si plasma.”
➢ ”Avand în vedere faptul că am fost printre persoanele care au avut simptome usoare (doar lipsa
mirosului), am simtit nevoia să mulțumesc cuiva, iar cea mai buna metoda a fost asta, de a ajuta la
rândul meu pe cei care nu sunt la fel de norocosi din pacate...”
➢ ”Am trecut prin momente grele și din nefericire ajutorul a fost 0, as vrea ca semenii mei sa nu treacă
neajutorați + suma acordată este binevenita.”

Testimoniale beneficiari privind implementarea în ansamblu a proiectului
• ”Nu am sugestii!!! Totul a decurs foarte bine de la
început și toți cei implicati în acest proiect sunt
foarte bine intentionați, adevărați profesioniști!!!
Multumesc mult!!!”
• ”Poate ar trebui lansate mai des campanii care sa faca
apel la umanitate; din punct de vedere al serviciilor,
nu am ce sa reprosez, eu n-am întampinat nimic
neplăcut în aceasta experiență, chiar am fost impresionata foarte placut de oamenii cu care am
interacționat.”
• ”Din punctul meu de vedere condițiile de desfășurare a proiectului sunt extrem de bune, se asigură
o comunicare foarte facilă, lucrurile se desfășoară repede și eficient și există tot suportul atunci
când este nevoie. Chiar este o mare realizare, faptul ca se poate comunica astfel cu o instituție de
stat.”
• ”O sugestie în acest sens ține de prelungirea proiectului, astfel încât mai multe persoane să fie
ajutate prin donarea de plasmă.”
• ”Consider calitatea serviciilor oferite a fi una ireprosabilă.”
• ”Sunt mulțumit de calitatea serviciilor oferite de catre echipa ASSMB.”
• ”Este ok. Felicitari pentru inițiativă.”
• ”Proiectul acesta este foarte bine reglementat, nu am recomandări.”
• ”Sunt mulțumit de calitatea serviciilor dumneavoastră. Nu am recomandări!”
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• ”Sunt mulțumit de calitatea serviciilor.”
• ”Serios - nu am recomandări.

A fost o comunicare excelentă.

Cel puțin cea telefonică.

FELICITÄRI!”
• ”Nu am recomandări, doar mulțumiri și urări de sănătate. Proiectele ASSMB de pana acum au fost
în sprijinul cetățeanului. ”
• ”Nu am obiecții, sper sa continuati cu astfel de proiecte.”
• ”Este mai sus fata de ce ma așteptăm sa găsesc la ITS cât și la interacționarea cu echipa care a
implementat acest proiect. Felicitări!”
• ”Continuarea programului. ”
Informare și publicitate
În vederea asigurării transparenței A.S.S.M.B. publica lunar pe site-ul www.assmb.ro, rezultatele
proiectului:
1.
Numărul de solicitări de includere în proiect înregistrate;
2.
Numărul dosarelor aprobate;
3.
Numărul dosarelor neaprobate;
4.
Numărul de beneficiari cu vouchere distribuite.
Mai multe informații: https://doneazaplasma.assmb.ro/
Articole si publicații referitoare la proiectul ”DONEAZĂ PLASMĂ, SALVEAZĂ VIAȚĂ”:
✓ https://www.g4media.ro/primaria-bucuresti-da-1-000-de-euro-pentru-fiecare-bucurestean-caredoneaza-plasma-dupa-ce-s-a-vindecat-de-coronavirus.html
✓ https://www.bursa.ro/bucurestenii-care-doneaza-plasma-dupa-ce-s-au-vindecat-de-coronavirusvor-primi-1000-de-euro-89894044
✓ https://rohealthreview.ro/pmb-a-lansat-platforma-online-dedicata-proiectului-doneaza-plasmasalveaza-vieti/
✓ https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/primaria-capitalei-anunta-un-proiect-pentru-stimulareadonarii-de-plasma-1-000-de-euro-pentru-fiecare-donator.html
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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 Hotărârea Consiliului 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, dupa 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. 118320/28.06.2019)
✓ 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 și 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 și anume
Compania Municipală de Sport, respectiv Splitalul Clinic Colțea;
• Săptămânal o echipă din cadrul Direcției Programe Proiecte, realizează vizite de monitorizare și 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 dispoziție
beneficiarilor/părinților și reprezentanților legali pentru verificarea conținutului dosarului medical
după efectuarea vizei medicale;
• Transmiterea de către A.S.S.M.B. către prestatorul de servicii medicale, la sfârșitul fiecarei
săptămâni, a propunerii privind programarea sportivilor primite din partea operatorului de servicii
suport.
• Programarea sportivilor incluși în proiect se realizează la Ambulatoriul de specialitate din cadrul
Spitalului Colțea și comunicarea de către operatorul de servicii suport a datei și orei la care
sportivul urmează să se prezinte în vederea efectuării investigațiilor medicale pentru obținerea vizei
medicale sportive.
•

Prezentarea sportivilor la data și 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 imposibila prezența sportivului la prestatorul de servicii medicale.
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•

Elaborarea și actualizarea permanenta a unei baze de date cu beneficiarii pe grupe de vârstă, ramuri
sportive, distributie pe sexe și alte informații relevante cu scopul crearii de statici 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 A.S.S.M.B 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;
• Propunerea 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 modificarii 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 proiectul „Sanatate Prin Sport” demarat in luna august 2019, au fost depuse pana în luna
Septembrie 2020, 1630 de dosare din care 1327 dosare aprobate cu decizii .
• În vederea simplificării procedurii de înscriere a beneficiarilor în cadrul Proiectului ”SĂNĂTATE
PRIN SPORT”, atât pentru dosarele individuale, cât și pentru dosarele depuse în nume colectiv,
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a hotărât modificarea formularelor
(anexelor).
• In urma evenimentelor desfasurate pe teritoriul tarii noastre , respectiv pandemia Covid 19 , s-a
hotarat eficientizarea si simplificarea depunerii dosarelor , avand posibilitatea de a se realiza si prin
depunere on-line.
• Raportat la categoriile si ramurile sportive, au fost depuse dosare din urmatoarele 17
segmente/sectoare sportive din Municipiul Bucuresti, din care amintim : Basket, Fotbal,
Gimnastica, Gimnastica ritmica, Gimnastica artistica, Atletism, Natatie, Scrima, Handbal, Tenis de
masă, Karate, Kick Boxing, Arte martiale, Lupte libere, Judo,Rugby , Dans sportiv.
• În anul 2019 au fost realizate 20 de intalniri de monitorizare la Spitalul Clinic Colțea;
• 5 ședinte de lucru cu Compania Municipală de Sport ;
• 4 baze de date realizate;
• 8 statistici publicate pe site-ul proiectului;
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•
•

20 situații săptămânale, realizate de unitatea de implementare;
Au fost arhivate 42 bibliorafturi cu dosarele aprobate de catre Unitatea de Implementare ;

•

Din cele 1.589 de dosare, 32 % sunt sportivi de sex feminin si 68 % sportivi de sex masculin

•

Publicarea periodică de informații, date statistice si fotografii pe site-ul A.S.S.M.B. și site-ul
operatorului de servicii suport privind stadiul de implementare a proiectului.
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Informare și publicitate
Prin activitatea de informare și publicitate se va asigura distribuția flyerelor și afișelor la
nivelul tuturor federațiilor/centrelor/organizațiilor sportive de pe raza Municipiului București.
Municipiul Bucuresti și ASSMB vor publica pe site-urile propii comunicate de presă privind
demararea proiectului, stadiul de implementare, precum si diseminarea rezultatelor finale.
Promovarea proiectului se va realiza în mediul online și offline, unde se vor elabora materiale
de informare și promovare si vor fi publicate anunțuri si comunicate de presa privind
implementarea proiectului.
Au fost realizate materiale de informare și promovare, au fost publicate anunțuri si
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 si publicații referitoare la proiectul „SĂNĂTATE PRIN SPORT„
✓ 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-cliniccoltea/
✓ https://www.stiripesurse.ro/primaria-vrea-sa-acorde-gratuit-vize-medicale-bianuale-pentru-85000-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-serviciimedicale-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

103

104

105

106

PROIECTUL
„ DOCTORI PENTRU BUCUREȘTI”

Proiect finanțat de Consiliul General al Municipiului București, în conformitate cu H.C.G.M.B nr. 843
din 12/12/2018
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
Desemnarea echipei de implementare a proiectului, constituită în baza Deciziei a Directorului General al
ASSMB.
Elaborează procedura operațională privind înscrierea și circuitul documentelor în cadrul proiectului.
Procedura operațională va fi asumată de către toate direcțiile implicate în proiect și aprobată de către
Directorul General ASSMB.
Echipa este 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
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În termen de 45 de zile de la aprobarea Proiectului ”DOCTORI PENTRU BUCUREȘTI” de către
Consiliul General al Municipiului București, ASSMB a elaborat Regulamentul privind
implementarea proiectului.
A.2. Înregistrarea grupului țintă
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 adresează oricărui medic cu vârsta sub 45 ani, angajat în spitalele din administrarea ASSMB
cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
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 „CLAR – PENTRU COPII”

Proiect finanțat de către Consiliul General al Municipiului București în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
57 din data de 14.02.2020
Obiectivul proiectului îl reprezintă Ameliorarea/remedierea problemelor de vedere în rândul copiilor cu
vârste cuprinse între 0 și 17 ani, prin acordarea unui sprijin financiar în cuatum total de maximum 500
lei/beneficiar.
Beneficiarii proiectului: Copiii din Municipiul București cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani, identificați
de către medici oftalmologi specialiști/primari, cu probleme de vedere.
Durata proiectului și locul de desfășurare:
Perioada de derulare a proiectului va fi Februarie 2020 – Decembrie 2021, în Municipiul București, iar
înscrierea solicitanților în aplicația online va fi anunțată public.
Bugetul proiectului: 2.013.300,00 RON, multianual, pentru un număr de 4.000 de beneficiari, respectiv
2.000 beneficiari în anul 2020 și 2.000 de beneficiari în anul 2021.
Valoare/ beneficiar este 500 lei, sumă ce include, rama și lentilele.
Activități: Principalele activități desfășurate în cadrul acestui proiect sunt:
• Actualizare informații secțiune web proiect ”CLAR – pentru COPII” https://clar.assmb.ro/;
• Derularea procesului de implementare a proiectului;
• Procesul de afiliere a unitatilor de specialitate;
• Intocmirea documentelor beneficiarilor;
Date calendaristice importante în implementare:
• 18 Mai 2020: Demararea proiectului, ora 10:00
• 18 Mai 2020: Transmiterea către ASSMB a primei aplicații în proiect
• 27 Mai 2020: Depunerea primului dosar in cadrul proiectului
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•
•

28 Mai 2020: Primul dosar aprobat
01 Iun. 2020: Eliberarea primei decizii de aprobare

Rezultate:
✓ Numar solicitari de includere in proiect in anul 2020: 1076;
✓ Numar total dosare depuse si evaluate (decizii acordate) : 985 dosare, din care 985 dosare aprobate;
✓ Din totalul inscrierilor din aplicatia online pana la data de 31 decembrie 2020, 52 % (543) dintre
beneficiari sunt fete, in timp ce 48% (510) sunt baieti.
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✓ Cei mai mulți beneficiari locuiesc în Sectorul 3 al Municipiului București (22,79%);
✓ La diferență procentuală mica se afla Sectorul 6 (22,65%), urmat de Sectorul 2 (16,29%), apoi:
▪ Sectorul 4 – 15,29%
▪ Sectorul 5 – 12,19%
▪ Sectorul 1 - 10,79%.
✓ Repartizarea beneficiarilor pe grupe de vârstă ( 1-17 ani)

Feedback Parinti:
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Informare si 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
A.S.S.M.B. și prin newsletter trimis catre
baza de date a persoanelor care și-au
manifestat opțiunea de a primi informații
despre proiectele instituției;
➢ Promovare pe site-ul A.S.S.M.B., pe site-ul
dedicat proiectului și pe diverse platforme
online
https://www.assmb.ro/proiecte
https://clar.assmb.ro/

https://clar.assmb.ro/anexe/Regulament%20Proiect.pdf
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PROIECTUL “TESTĂM PENTRU BUCUREȘTI!”

Proiect finanțat de către Consiliul General al Municipiului București în conformitate cu Hotărârea
Consiliului General al Municipiului București nr. 198/11.05.2020 privind aprobarea Proiectului
„TESTĂM PENTRU BUCUREȘTI!”, modificat și completat prin H.C.G.M.B nr. 266/ 15.07.2020, care
prevede acordarea unui sprijin financiar, în valoare de 200 lei/beneficiar, cetățenilor din Municipiul
București, care vor solicita participarea, în mod voluntar, la efectuarea testării PCR, în vederea depistării
infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Obiectivul proiectului îl reprezintă limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2, în rândul populației
Municipiului București, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia, prin testarea PCR pentru
SARS-CoV-2, acordând un sprijin financiar în cuantum total de 200 lei/beneficiar.
Beneficiarii proiectului: Cetățenii Municipiului București, care vor solicita, în mod voluntar înscrierea în
cadrul proiectului și nu se află în categoriile definițiilor de caz, astfel cum sunt stabilite prin Metodologia
de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), elaborată de către
Institutul Național de Sănătate Publică din România.
Durata proiectului și locul de desfășurare
Proiectul se va derula pe parcursul anului 2020, în Municipiul București.
Bugetul proiectului: 4.033.000,00 RON, pentru un număr de 20.000 de beneficiari.
Bugetul alocat/beneficiar este 200 lei, pentru decontarea serviciilor de testare SARS-CoV-2.
Echipa de proiect:
Unitatea de implementare a fost constituită în baza Deciziei Directorului General al ASSMB cu nr. 534 din
20.05.2020
STATUS PROIECT:
✓
✓
✓
✓
✓

Număr beneficiari înscriși: 11.000;
Număr dosare aprobate: 3.993;
Număr înscrieri nefinalizate: 4.244;
Număr dosare respinse: 1.763;
Număr renunțări: 1.000;
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✓ Promovare pe site-ul A.S.S.M.B., pe site-ul dedicat proiectului și pe diverse platforme online
✓ https://www.reginamaria.ro/stiri/testam-pentru-bucuresti
✓ https://www.assmb.ro/article/test-m-pentru-bucure-ti
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PROIECT “TESTĂM PENTRU BUCUREȘTI - VACANȚA 2020“

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Perioada de implementare: anul 2020;
Număr de beneficiari aprobați prin H.C.G.M.B.: 9.000;
Bugetul total al proiectului: 4.033.000 lei;
Număr beneficiari înscriși: 10.500;
Număr dosare aprobate: 8.000;
Număr renunțări: 1.000;
Număr solicitări de înscriere peste numărul de beneficiari aprobați prin H.C.G.M.B.: 1.500;
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PROIECT “TESTĂM PENTRU A SALVA ECONOMIA ȘI LOCURILE DE MUNCĂ”

Proiect finanțat de către Consiliul General al Municipiului București în conformitate cu H.C.G.M.B.,
210/18.06.2020, modificat și completat prin H.C.G.M.B., 351/07.09.2020 care prevede acordarea unui
sprijin financiar, în valoare de 200 lei/beneficiar, angajaților farmaciilor, angajaților din domeniul
alimentației publice, reprezentanților mass-media, angajaților firmelor de curierat, personalului didactic și
personalului auxiliar, ce-și desfășoară activitatea în unitățile de învătământ din ciclul preșcolar, primar,
gimnazial și liceal, din Municipiul București, care vor solicita participarea, în mod voluntar, la efectuarea
testării PCR, în vederea depistării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Obiectivul general al proiectului: îl reprezintă limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2, în rândul
angajaților farmaciilor, angajaților din domeniul alimentației publice, reprezentanților mass-media,
angajaților firmelor de curierat, sportivilor, personalului didactic și personalului auxiliar, ce-și desfășoară
activitatea în unitățile de învătământ din ciclul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, din Municipiul
București, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia, prin testarea RT-PCR pentru depistarea
infectării cu virusul SARS-CoV-2, acordând un sprijin financiar în cuantum total de 200 lei/beneficiar
pentru decontarea serviciilor medicale.
Beneficiari:
angajații
ai
farmaciilor,
angajați
din
domeniul
alimentației
publice(Hoteluri/Baruri/Restaurante/Magazine), reprezentanți mass-media, angajați ai firmelor de curierat,
sportivi ce activează în cadrul Clubului Sportiv Municipal București, personalul didactic și personalul
auxiliar, ce-și desfășoară activitatea în unitățile de învătământ din ciclul preșcolar, primar, gimnazial și
liceal, din Municipiul București.
Perioada de derulare: Proiectul se va derula pe parcursul anului 2020, în Municipiul București.
Bugetul proiectului: 5.442.000,00 RON, pentru un număr de 27.000 de beneficiari.
Bugetul alocat/beneficiar este 200 lei, pentru decontarea serviciilor de testare RT-PCR pentru depistarea
infectării cu virusul SARS-CoV-2.
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STATUS PROIECT:
• Număr beneficiari înscriși în platforma online: 590;
• Număr testări efectuate: 317;
• Număr dosare incomplete / renuntari /respinse: 273;

✓ Promovare pe site-ul A.S.S.M.B., pe site-ul dedicat proiectului și pe diverse platforme online
✓ https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-press-releases-menu/2020/548
✓ https://rohealthreview.ro/pmb-a-lansat-proiectul-testam-pentru-a-salva-economia-si-locurile-demunca/
✓ https://www.mediafax.ro/social/testare-gratuita-covid-19-pentru-profesorii-si-personalul-auxiliardin-capitala-incontextul-inceperiiscolii-19538719
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PROIECT “PENTRU CEI CARE NU STAU ACASĂ”

Hotărârea C.G.M.B. nr. 105/10.04.2020 pentru aprobarea proiectului "Pentru cei care NU stau
acasă"
• Perioada de implementare: anul 2020;
• Număr de beneficiari aprobați prin H.C.G.M.B.: 3.000;
• Bugetul total al proiectului: finanţarea proiectului s-a realizat din bugetul Administraţiei Spitalelor
şi Serviciilor Medicale Bucureşti, prin virarea de credite bugetare;
• Număr testări efectuate: 3.000;
• Înscrierea solicitanților în proiect s-a realizat prin transmiterea de către entitățile partenere către
Direcția Programe-Proiecte a centralizatorului cu datele de identificare ale solicitanților în vederea
programării pentru efectuarea testării.
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PROIECTUL „ȘCOLI SĂNĂTOASE ÎN BUCUREȘTI”

Proiect finanțat de către Consiliul General al Municipiului București în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.
349 din data de 07.09.2020
Obiectivul proiectului al proiectului îl reprezintă prevenirea răspândirii virusului SARS COV- 2 și
asigurarea unui climat de lucru cât mai sigur din punct de vedere al stării de sănătate al unui număr de
aproximativ 250.000 de elevi, înscriși în anul școlar 2020-2021 în unitățile de învățământ, aflate pe raza
Municipiului București.
Beneficiarii proiectului: elevii înscriși în anul școlar 2020-2021, ce-și desfășoară activitatea în cadrul
unităților de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal aflate pe teritoriul Municipiului București.
Durata proiectului și locul de desfășurare:
Proiectul se va derula pe parcursul anului 2020, cu posibilitate de prelungire, în Municipiul București.
Bugetul proiectului: 50.000.000,00 lei, pentru un număr de 250.000 de beneficiari.
Valoare/beneficiar: 200 de lei/beneficiar pentru testarea RT-PCR, ce va fi decontat unităților de
specialitate în testare RTC - PCR afiliate în cadrul proiectului.
Activități: Principalele activități desfășurate în cadrul acestui proiect sunt:
• Actualizare informații secțiune web proiect ”ȘCOLI SĂNĂTOASE ÎN BUCUREȘTI”
https://testamelevi.assmb.ro/
• Derularea procesului de implementare a proiectului;
• Procesul de afiliere a unitatilor de specialitate;
• Intocmirea documentelor beneficiarilor.

121

Date calendaristice importante în implementare
• 14 Sept. 2020: Demararea proiectului
• 16 Sept. 2020: Transmiterea către ASSMB a primului dosar
• 16 Sept. 2020: Primul dosar aprobat
• 17 Sept. 2020: Prima programare la unitatea de specialitate afiliata
Rezultate:
• Număr beneficiari înscriși în proiect: 196;
• Număr testări efecutate: 190;
• Număr dosare respinse: 2;
• Număr dosare retrase: 4;

Informare si 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:
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Promovare pe pagina de Facebook a A.S.S.M.B. și prin
newsletter trimis catre baza de date a persoanelor care și-au
manifestat opțiunea de a primi informații despre proiectele
instituției;
➢ Promovare pe site-ul A.S.S.M.B., pe site-ul dedicat
proiectului și pe diverse platforme online
https://www.assmb.ro/proiecte
https://testamelevi.assmb.ro/

https://testamelevi.assmb.ro/anexe/Regulament%20Scoli%20sanatoase.pdf
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PROIECTUL
„CRESTEREA COMPETENTELOR MULTIDISCIPLINARE A PERSONALULUI MEDICAL IN VEDEREA
IMBUNATATIRII CALITATII VIETII 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.
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.
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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

Medici
Medici de familie
Asistenți medicali
TOTAL PE REGIUNE:

BucurestiIlfov
14
2
24
40

Sud
Sud-Est Sud-Vest Centru Nord-Est Nord-Vest
Muntenia
17
3
30
50

17
3
30
50

17
3
30
50

17
3
30
50

17
3
30
50

17
3
30
50

Vest
20
4
36
60

TOTAL
CATEGORIE
GT:
136
24
240
400

În
urma desfășurării evenimentelor de informare, selecție și recrutare grup ținta, în 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
Medici
Medici de familie
Asistente medicale

Dosare GT
139
24
240

Rest de recrutat
0
0
0

Obs.
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Subactivitatea 1.2 Organizarea și derularea programelor de formare profesională specifică
pentru 400 persoane din grupul țintă
Status demarare cursuri de formare profesională:
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Detalierea cursurilor de formare profesionala desfasurate in cadrul proiectului:
1. Cursul de formare profesionala „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 conferinte 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;
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- 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 conferinte 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, bluza medicala, pantaloni
medicali si papuci medicali.

2. Cursul de formare profesionala „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:
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In perioada 25.09.2019 – 29.09.2019, in sala de conferinte 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;
- 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 conferinte 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, bluza medicala, pantaloni
medicali si papuci medicali.
3. Cursul de formare profesionala “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:
In perioada 09.10.2019 – 13.10.2019, in sala de conferinte din cadrul hotelului Regina din Sinaia, jud.
Prahova s-a derulat cursul „PROTOCOL PENTRU SCREENINGUL AUDITIV AL NOU
NĂSCUȚILOR, DIAGNOSTICAȚI CU BOLI RARE„
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La curs s-au inscris si au participat 37 medici specialisti si medici de familie din urmatoarele institutii de
sanatate publica:
- Spitalul Municipal Roman;
- Spitalul de urgenta Petrosani;
- Spitalul Municipal Campulung;
- Spitalul Municipal Slobozia;
- Spitalul Clinic Judetean Targu Mures;
- Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Brasov;
- Spitalul Nehoiu Buzau;
- Spitalul Municipal Arad;
- Spitalul Municipal Bihor;
Cursul s-a desfasurat in sala de conferinte pusa la dispozitie in interiorul hotelului in perioada 09.10.2019
– 13.10.2019. Check-in-ul in unitatea hoteliera s-a realizat in data de 09.10.2019, incepand cu ora 14:00.
Check-out-ul s-a realizat in data de 09.10.2019 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, bluza medicala, pantaloni
medicali si papuci medicali.

4. Cursul de formare profesionala „ABLATIA CU RADIOFRECVENȚĂ ÎN PATOLOGIA
OSTEOARTICULARĂ PEDIATRICĂ „ desfasurat in perioada 21.10.2019 – 25.10.2019.
Locatia: Hotel Regina – Bulevardul Ferdinand nr. 22, Sinaia
Formatori: Sef Lucrari Dr. Stefan Gavriliu, Dr. Costel Vlad, Dr.Stefana Carp, Serban Hamei,
Dr.Ecaterina Japei
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Numar persoane inscrise la curs: 20
Numar persoane care au finalizat cursul: 20
Detalii organizatorice:
In perioada 21.10.2019 – 25.10.2019, in sala de conferinte din cadrul hotelului Regina din Sinaia, jud.
Prahova s-a derulat cursul „ABLATIA CU RADIOFRECVENȚĂ ÎN PATOLOGIA OSTEOARTICULARĂ
PEDIATRICĂ „
La curs s-au inscris si au participat 20 medici specialisti si medici de familie din urmatoarele institutii de
sanatate publica:
- Spitalul Clinic de copii Brasov;
- Spitalul Sf Maria Iasi;
- Spitalul Clinic de urgente Sf Spiridon Iasi;
Cursul s-a desfasurat in sala de conferinte pusa la dispozitie in interiorul hotelului in perioada 21.10.2019
– 25.10.2019. Check-in-ul in unitatea hoteliera s-a realizat in data de 21.10.2019, incepand cu ora 14:00.
Check-out-ul s-a realizat in data de 25.10.2019 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, bluza medicala, pantaloni
medicali si papuci medicali.

5. Cursul de formare profesionala “LARINGOMALACIA ȘI TRAHEOMALACIA – ALGORITM
DIAGNOSTIC ȘI TERAPEUTIC„ desfasurat in perioada 23.10.2019 – 27.10.2019.
Locatia: 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:
In perioada 23.10.2019 – 27.10.2019, in sala de conferinte 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 si au participat 52 medici specialisti si medici de familie din urmatoarele institutii de
sanatate publica:
- Spitalul Orasenesc Hateg;
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- Spitalul Municipal Aiud;
- Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;
- Spitalul Clinic Judetean de Urgente pentru copii Cluj-Napoca;
- Spitalul clinic de copii Brasov;
- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iasi;
- Spitalul Municipal de Urgenta Barlad.
Cursul s-a desfasurat in sala de conferinte pusa la dispozitie in interiorul hotelului in perioada 23.10.2019
– 27.10.2019. Check-in-ul in unitatea hoteliera s-a realizat in data de 23.10.2019, incepand cu ora 14:00.
Check-out-ul s-a realizat in data de 27.10.2019 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, bluza medicala, pantaloni
medicali si papuci medicali.
In urma desfasurarii cursurilor de formare profesionala, 403 specialisti din domeniul medical au
beneficiat de formare, respectiv: 240 asistenti medicali (Partenerul 1), 139 medici specialisti din spitale si
24 medici de familie.

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.
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Status demarare simulari clinice:

In lunile noiembrie si decembrie 2019, in cadrul proiectului au fost desfasurate 3 sesiuni de simulari
clinice, avand locul de desfasurare Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, Bulevardul Basarabia
nr.21, sector 2, Bucuresti.
Obiectivele programului exprimate în competențe:
1. Evaluarea preliminara screeningului auditiv:
✓ otoscopia- diferenta intre normal si patologic la cazurile clinice prezentate (ex. de otita seroasa
tipica copiilor cu boli rare, otita medie acuta, cazuri de atrezie de conduct auditiv si malformatie
de ureche externa si ureche medie);
✓ importanta impedansmetriei (timpanograma si reflexe stapediene- semnificatie clinica, aspect
normal si aspect patologic la cazurile clinice prezentate-ex. sd Angelman);
2. Screeningul auditiv:
✓ prezentarea aparaturii- SERA, ACCUSCREEN, ECHOSCREEN;
✓ otoemisiuni acustice- semnificatie clinica, metodologie de inregistrare, dificultati de inregistrare si
strategii de reusita, protocol de follow -up, demonstratie pe cazuri clinice;
✓ ABR de screening-semnificatie clinica, metodologie de inregistrare, dificultati de inregistrare si
strategii de reusita, protocol de follow -up, demonstratie pe cazuri clinice;
3. Diagnosticul hipoacuziei la copil:
✓ potentiale evocate auditive- semnificatie clinica, metodologie de inregistrare, dificultati de
inregistrare si strategii de reusita, protocol de follow -up, demonstratie pe cazuri clinice cu
efectuare in somn natural (Pierre Robin) si cu sedare in sala de operatii;
✓ ASSR- semnificatie clinica, metodologie de inregistrare, dificultati de inregistrare si strategii de
reusita, protocol de follow -up, demonstratie pe cazuri clinice cu efectuare in somn natural si cu
sedare in sala de operatii;
✓ audiograma tonala- semnificatie clinica, metodologie de inregistrare: cale aeriana si cale osoasa,
tehnica de mascare, dificultati de inregistrare si strategii de reusita, demonstratie pe cazuri clinice
de hipoacuzie neurosenzoriala si de transmisie si cazuri de atrezie de conduct auditiv;
✓ audiograma vocala-implicatii, metodologie de inregistrare (ex. copil cu neuropatie auditiva);
✓ audiograma in camp liber- prezentare aparatura, principiu de inregistrare, indicatii, demonstratii
practice la copii cu patologie audiologica (copii cu hipoacuzie neurosenzoriala protezati acustici
pentru verificarea protezarii acustice, copii cu varste ce implica lipsa de colaborare la audiograma
tonala);
4. Bilantul vestibular la copil:
✓ Videonistagmoscopia cu masca cu telecamera in infrarosu wireless-prezentare aparatura
✓ Demonstratii de videonistagmoscopie-observarea nistagmusului spontan, relevat, pozitional la
pacient cu obervatie de vertij paroxistic pozitional benign remis, repozitionare otolitica la pacient
cu vertij paroxistic pozitional benign, cazuri de cefalee la copil);
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5. Diagnosticul si tratamentul minim invaziv al osteomului osteoid:
✓ pacient in varsta de 10 ani cunoscut cu o formatiune tumorala la nivelul 1/3 medii tibie dreapta cu
simptomatologie si aspect imagistic sugestive pentru diagnosticul de osteom osteoid;
✓ s-a practicat sub anestezie generala ablatia cu radiofrecventa a formatiunii tumorale cu
exemplificarea timpilor operatori in sala de operatie;
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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), an avut loc in luna martie 2020.
In anul 2019, in cadrul acestei subactivitati au fost demarate o serie de actiuni in vederea derularii in luna
martie 2020 in bune conditii a activitatii.
Actiunile demarcate in anul 2019:
- Semnarea contractului cu firma organizatoare a schimbului de bune practici, respectiv Golden
SERVICE SRL;
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- Incheierea actului aditional la contract de organizare a schimbului de bune practice;
- Procedura de selectie a membrilor GT la schimbul de bune practice;
- Intalniri de lucru cu reprezentantii 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 internationale, nationale, regionale, locale, congrese, conferinte,
simpozioane/seminarii, grupuri de lucru care vizeaza domeniile prioritare de sanatate in vederea selectarii
unui congres (selectie manifestari identificate, contactare telefonica organizatori, aflare informatii
referitoare la desfasurarea manifestarilor, conditiile de participare, termenul de inscriere, locatia de
desfasurare, temele abordate) si centralizarea acestora in vederea selectarii unui congres/conferinta;
Nr. Crt.

Denumire eveniment

1

Al VII-lea Congres al
Societatii Romane de
Ultrasonografie in
Obstretica si
ginecologie 2019

Data

11-13 aprilie
2019

Locatie

Organizator

Link site

Hotel Imperial Inn, Targu
Mures

Societatea Română de
Ultrasonografie în
Obstetrică și Ginecologie
(SRUOG) in colaborare
cu PROevents &
Conference SRL.

https://sruog2019.medicalcongresses.ro

Detalii
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.
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 sau extins considerabil, devenind la ora actuală standard de
tratament nu numai în bolile hematologice, dar și boli
autoimune sau neurologice.

Pregatirea dosarului de selectie si inscriere am membrilor GT medici la congres (pregatirea documentelor
de selectie si inscriere a membrilor grupului tinta medici la congres, respectiv: formular solicitare
Societatea Română
de de evaluare dosar participare la congrese, anunt
participare
la congres,
declaratie
de angajament,
fisa
Congresul National
al
Senatul Romaniei, Palatul
transplant Medular in
https://srtm2019.medical2
Societatii Romane de 09-11 mai 2019
Parlamentului, Bucuresti
colaborare cu PALOMA
congresses.ro
selectietransplant
participanti
la congrese);
Medular
TOURS SRL.
Prezentarea procedurii de selectie si a informatiior suport in vederea participarii la congres a membrilor
GT participanti la Simularile clinice din lunile noiembrie si decembrie 2019 (perioada congres, locatie
congres, detalii privind transport, cazare, hrana s.a.);

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;
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✓ 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 – tematica curs:
- Ablatia minim invaziva cu radiofrecventa a osteomului osteoid: simulare clinica si implicatii
practice;
Modul ORL - tematica 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 aditionale:
- 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.
2. Notificari:
- 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.
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-

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.
Informare si publicitate
Promovarea proiectului a fost realizată în mediul online unde au fost publicate anunțuri si comunicate
de presa 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.formaremedicala.ro/24-de-medici-de-familie-inclusi-intr-un-program-despre-bolile-rare-lacopii/
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PROIECTUL „STOP-COVID ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC COLENTINA”, COD
SMS 139565
Depus la data de 18.08.2020, in cadrul APELULUI POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de
gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa Prioritara: Protejarea sanatatii populatiei în contextual
pandemiei cauzate de COVID-19, Operatiunea: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei
sanitare COVID-19.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID19 prin dotarea Spitalului Clinic Colentina cu echipamente, aparatura si dispozitive medicale, precum si
materiale de protectie specifice tratatarii cazurilor de infectie cu virusul COVID-19 pentru populatia
Romaniei intr-o perioada de 6 luni.
Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea indicatorului de rezultat al Programului
Operational Infrastructura Mare, respective Capacitate suplimentara de ingrijire si tratament a cazurilor de
infectie cu virusul COVID-19, dar si la atingerea indicatorului de realizare imediata, respectiv Unitati
sanitare publice de asistenta sociala rezidentiala dotate pentru gestionarea crizei COVID – 19, prin
dotarea Spitalului Clinic Colentina.
In egala masura, obiectivul general al proiectului este in concordanta si cu obiectivul specific al apelului –
Obiectivul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19. contribuind astfel
fundamental la atingerea indicatorului de rezultat al Programului.
De asemenea, obiectivul proiectului porneste de la necesitatile si nevoile reale ale sistemului medical in
contextul actual.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS 1 - Imbunatatirea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Spitalului Clinic Colentina cu
echipamente, aparatura si dispozitive medicale, precum si materiale de protectie specifice tratatarii
cazurilor de infectie cu virusul COVID-19, intr-o perioada de 6 luni.
2. OS 2 - Scaderea numarului de pacienti infectati cu virusul COVID – 19, precum si scaderea timpului
necesar pentru diagnosticare si tratament de pana la 30%, prin cresterea capacitatii de ingrijire si
tratament a cazurilor de infectare cu virusul COVID – 19, prin asigurarea echipamentelor necesare
limitarii raspandirii virusului, cu cel putin.
3. OS 3 - Cresterea capacitatii de gestionare a proiectului pentru Spitalul Clinic Colentina si asigurarea
implementarii adecvate, prin crearea unui UIP functional in prima luna de proiect si prin elaborarea unui
Raport de audit financiar a cheltuielilor in ultima luna de proiect.
4. OS 4 - Asigurarea vizibilitatii proiectului propus prin aplicarea masurilor de publicitate si informare
conform MIV pe toata durata proiectului, publicarea a 2 anunturi publicitare, montarea a 2 panouri de
informare, procducerea materialelor de informare si aplicarea etichetelor autocolante pe echipamentele
achizitionate, dar si a trasferabilitatii prin organizarea unui workshop de bune practici.
Descrierea investitiei
Prin intermediul proiectului se urmareste dotarea Spitalului Clinic Colentina cu materiale si echipamente
de protectie, precum si cu echipamente si aparatura medicala, necesare pentru asigurarea raspunsului in
timp util si eficient al sistemului medical public la criza COVID-19.
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Pornind de la situatia existenta si de la deficientele identificate, au fost identificate activitatile necesare a
fi derulate si echipamentele necesare a fi achizitionate pentru remedierea acestor deficiente.
Astfel, prin acest proiect se vor realiza urmatoarele activitati:
A1 Realizarea de investii necesare gestionarii crizei sanitare COVID-19 (achizitia de echipamente,
aparatura medicala, dispositive medicale si materiale de protectie)
A1.1 Realizarea de investii necesare gestionarii crizei sanitare COVID-19 (achizitia de echipamente,
aparatura medicala, dispositive medicale si materiale de protectie)
Rezultate previzionate:
✓ Ecograf portabil - 28 buc
✓ Ecograf ultraportabil ultraperformant cu sonda convexa, microconvexa si lineara - 5 buc
✓ Monitor functii vitale de inalta performanta - 32 buc
✓ Statie monitorizare centrala cu 12 posturi - 2 buc
✓ Statie monitorizare centrala cu 16 posturi - 2 buc
✓ Monitor funcþii vitale - 60 buc
✓ Set echipamente de inalta performanta pentru intubatii dificile ATI)Videolaringoscop - 5 buc
✓ Ventilator de inalta performanta pentru terapie intensiva - 10 buc
✓ Aparat de ventilaþie ATI adulþi - 35 buc
✓ Sterilizator - 7 buc
✓ Instalatie de ventilatie si climatizare Bloc Operator - 3 buc
✓ Server central cu periferice - 2 buc
✓ Sistem automat de scanare(virtualizare) de lame histopatologice de mare capacitate - 1 buc
✓ Criostat - 1 buc
✓ Sistem de telepatologie - 1 buc
✓ Autokeratorefractrometru - 2 buc
✓ Noncontact tonometru - 2 buc
✓ Perimetru computer - 1 buc
✓ Pulsoximetru - montat pe troliu, cu cabluri si senzori - 2 buc
✓ Ecograf portabil cu sonde liniare si convexe pentru examinare cardiaca si vasculara (5.0-7.5
MHz), cu troleu - 3 buc
✓ Monitor de pacient , multiparametric, cu EKG, monitorizare neinvaziva TA (NIBP), saturatie de
oxigen (SpO2), frecventa respiratorie
✓ (RR), temperatura (TEMP), cu senzori si cabluri - 15 buc
✓ Usa manuala, dubla, batanta (usa intrare bloc operator) - 1 buc
✓ Usa automata, simpla, culisanta (usa sala 1) - 1 buc
✓ Usa automata, simpla, culisanta (usa spalator) - 1 buc
✓ Usa manuala, simpla, batanta (usa legatura 1 sala 1 si spalator) - 1 buc
✓ Usa automata, simpla, culisanta (usa sala 4) - 1 buc
✓ Usa automata, simpla, culisanta (usa sala 5) - 1 buc
✓ Usa automata, simpla, culisanta (usa sala 3) - 1 buc
✓ Usa manuala, simpla, batanta (usa legatura 2 sala 1 si sala 5) - 1 buc
✓ Usa automata, simpla sau dubla, culisanta sala 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 6 buc
✓ Usa automata, dubla, batanta - 3 buc
✓ Usa automata, dubla, culisanta - 1 buc
✓ Usa automata, dubla,. culisanta - 5 buc
✓ Usa automata, simpla, culisanta - 2 buc
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✓ Usa automata, simpla, culisanta - 1 buc
✓ Usa automata, dubla, culisanta - 1 buc
✓ Congelatoare -85°C - 3 buc
✓ Motor ortopedic oscilant cu acumulatori - 3 buc
✓ Congelatoare -40°C - 2 buc
✓ Frigider probe sanguine - 2 buc
✓ Masina spalat instrumente - 10 buc
✓ Masina spalat pardoseli camere curate - 3 buc
✓ Autovehicul transport persoane si tesuturi - 1 buc
✓ Nebulizatoare - 20 buc
✓ Sistem ticheting de programare pacienti ambulatoriu cu periferice - 1 buc
✓ Sistem de filtrare si tratare a aerului cu HEPA si OZON pentru zone risc crescut - 10 buc
✓ Sistem de curatare prin abur miniaturizat din otel inoxidabil - 5 buc
✓ Imprimanta ecografii - 3 buc
✓ Densitometru cu ultrasunete - 1 buc
✓ Holter EKG - 13 buc
✓ Sistem apelare nurse calling - 5 buc
✓ Aparat pentru ventilatie incalzita cu debit ridicat , tip HIFENT - 10 buc
✓ Senzori biobeat cu adeziv - 1990 buc
A.2. Managementul proiectului
A.2.1. Coordonarea implementarii proiectului
Rezultate previzionate:
✓ 1 UIP functional
✓ 1 Raport de progres intermediar
✓ 1 Raport de progres final;
✓ 6 sedinte lunare de monitorizare/evaluare pentru care se vor realiza minuta/raportul întâlnirii;
✓ 2 Cereri de plata/rambursare,
A2.2 Audit
Rezultate previzionate:
✓ 1 documentatie de achizitie intocmita aferenta serviciilor de audit
✓ 1 Contract servicii de audit incheiat
✓ 1 raport de audit final
A.3. Activitati de informare si publicitate privind proiectul
A.3.1. Activitati de informare si publicitate privind proiectul
Rezultate previzionate:
✓ 1 Documentatie achizitie intocmita aferenta serviciilor de publicitate si informare,
✓ 1 Contract incheiat aferent serviciilor de publicitate si informare
✓ Anunturi de presa: 2 buc publicate
✓ 2 panouri publicitare realizate si montate (1 Panou temporar, 1 panou permanent montate)
✓ 100 etichete autocolante realizate si aplicate pe echipamentele achizitionate prin proiect.
✓ 1 workshop transferabilitate cu 40 de persoane organizat
Toate echipamentele propuse prin prezentul proiect reprezinta o necesitate absoluta pentru Spitalul Clinic
Colentina.
Valoarea totala de investitie a proiectului propus se prezinta astfel:
✓ Buget total proiect: 37.275.225.71 lei cu TVA inclus, din care:
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o Cheltuieli eligibile:37,275,225.71 cu TVA inclus;
o Cheltuieli altele decat cele eligibile: 0 lei.
PROIECTUL „ STOP-COVID ÎN CADRUL SPITALELOR A.S.S.M.B.””, COD SMIS
139420
Depus la data de 18.08.2020, in cadrul APELULUI POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de
gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa Prioritara: Protejarea sanatatii populatiei în contextual
pandemiei cauzate de COVID-19, Operatiunea: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei
sanitare COVID-19.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a spitalelor care asigura asistenta medicala
pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 n faza I si n faza a II-a si a spitalelor de suport, aflate in
administrarea ASSMB, prin dotarea acestora cu echipamente, aparatura, dispozitive medicale si materiale
de protectie necesare ingrijirii si tratarii cazurilor de infectie cu virusul SARSCoV- 2/ de gestionare a
crizei sanitare, intr-o perioada de 5 luni. Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea
indicatorului de rezultat al Programului Operational Infrastructura Mare, respectiv Capacitate
suplimentara de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul COVID-19, dar si la atingerea
indicatorului de realizare imediata, respectiv Unitati sanitare publice de asistenta sociala rezidentiala
dotate pentru gestionarea crizei COVID – 19, prin dotarea Spitalului Clinic de Nefrologie "Dr. Carol
Davila"., A Spitalului Clinic Colentina, si a Spitalului Clinic de Boli Infecþioase si Tropicale „Dr. Victor
Babes .In egala masura, obiectivul general al proiectului este in concordant si cu obiectivul specific al
apelului – Obiectivul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Contribuind astfel fundamental la atingerea indicatorului de rezultat al Programului. De asemenea,
obiectivul proiectului porneste de la necesitatile si nevoile reale ale sistemului medical in contextul actual.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS 1 - Imbunatatirea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Spitalului Clinic Colentina,
Spitalului Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor
Babes, aflate in administrarea ASSMB, cu echipamente, aparatura si dispozitive medicale, precum si
materiale de protectie specifice tratatarii cazurilor de infecþie cu virusul COVID-19, intr-o perioada de 5
luni.
2. OS 2 - Scaderea numarului de pacienti infectati cu virusul COVID – 19, precum si scaderea timpului
necesar pentru diagnosticare si tratament de pana la 30%, prin cresterea capacitatii de ingrijire si
tratament a cazurilor de infectare cu virusul COVID – 19, prin asigurarea echipamentelor necesare
limitarii raspandirii virusului, cu cel putin.
3. OS 3 - Cresterea capacitatii de gestionare a proiectului pentru ASSMB si asigurarea implementarii
adecvate, prin crearea unui UIP functional in prima luna de proiect si prin elaborarea unui Raport de audit
financiar a cheltuielilor in ultima luna de proiect.
4. OS 4 - Asigurarea vizibilitatii proiectului propus prin aplicarea masurilor de publicitate si informare
conform MIV pe toata durata proiectului, prin organizarea a 2 conferinte de lansare si inchidere a
proiectului, publicarea a 2 anunturi publicitare, montarea a 2 panouri de informare, procducerea
materialelor de informare si aplicarea etichetelor autocolante pe echipamentele achizitionate, dar si a
trasferabilitatii prin organizarea unui workshop de bune practici.
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Descrierea investiției
In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 555 din 3 aprilie 2020, emis de Ministerul Sanatatii, privind
aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID19, au fost stabilite spitalele care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARSCoV-2 în faza I si în faza a II-a si a spitalele de suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu
virusul SARS- COV-2, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost incluse un numar de trei unitati
medicale aflate in administrarea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, respectiv:
Spitalul Clinic Colentina, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Boli Tropicale Victor Babes, Spitalul
Clinic de Nefrologie Carol Davila.
Prin acest proiect, ASSMB isi propune dotarea celor 3 spitale eligibile aflate in subordine, in contextul
pandemiei COVID - 19. Limitarea raspandirii virusului, precum si reducerea efectelor deosebit de grave
ale acestuia asupra populatiei, poate fi indeplinita doar prin dotarea unitatilor sanitare cu echipamente si
aparatura medicala, dispoztive medicale si de protectie medicala, echipamente pentru transport
specializat, echipamente pentru decontaminare si de protectie, asigurand in acest fel si ajutor medicilor ce
sunt astazi în prima linie a luptei contra coronavirusului. Ei au nevoie de tot sprijinul pentru a salva vieti,
dar si pentru a-si proteja propria sanatate.
Realizarea indicatorilor, va contribui in mod incontestabil la sporirea capacitatii unitatilor sanitare de
ingrijire, tratament si vindecare a pacientilor depistati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, cat si pentru a
evita sau limita pe cat posibil imbolnavirea personalului medical. Necesitatea acestor achizitii a derivat si
din Recomandarile de folosire a echipamentului individual de protectie (PPE) care trebuie utilizat in
contextual COVID19, in functie de sectie, personal si tipul de activitate, publicate ca anexa la Ordinul nr.
555/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de
coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu
virusul SARS-CoV-2 in faza I si in faza a II-a si a Listei cu spitalele de suport pentru pacientii testati
pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2. ASSMB in calitate de achizitor a cautat permanent solutii
pentru a gestiona cat mai efficient resursele disponibile, dar si pentru a realiza achizitii in volume cat mai
mari, care sa confere o putere de negociere mai mare in fata furnizorilor/producatorilor care prioritizeaza
comenzile in volume mari.
Realizarea de achizitii în comun, pentru toate spitalelel aflate in administrare, a adus reale benenficii sub
aspectul rapiditatii, al flexibilitatii si al pretului de achiziþie, mai mic, datorita volumelor mai mari, in
comparative cu achizitiile distincte la nivel de fiecare unitate sanitara.
Asigurarea de urgenta a echipamentelor de protectie personalului medical a fost o masura obligatorie ce
trebuia luata, pentru a evita sau limita pe cat posibil imbolnavirea personalului medical, lucru ce ar fi dus
in mod inevitabil la o presiune foarte mare pe sistemul medical.
Dotarile propuse sunt oportune in contextul actual si vizeaza cresterea performantei unitatilor sanitare în
implementarea Programelor Nationale de Sanatate Publica (PNSP) în ceea ce priveste planificarea si
managementul situatiilor de criza în domeniul sanatatii publice, epidemia COVID-19, precum si
asigurarea procedurii de preventie, tratament si diagnostic a cazurilor COVID-19.
Dotarile au fost propuse in raport cu structurile existente la nivelul celor 3 unitati sanitare publice si cu
circuitele functionale si au rolul de a preveni raspandirea virusului Covid - 19 si de a asigura protectia
personalului impotriva patrunderilor agentilor biologici inalt patogeni si substante chimice,
decontaminate.
Buget total eligibil : 48.206.374.65 RON

144

PROIECTUL „ STOP-COVID ÎN CADRUL CLINIC DE NEFROLOGIE CAROL
DAVILA”, COD SMS 138372
Depus la data de 11.08.2020, in cadrul APELULUI POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de
gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa Prioritara: Protejarea sanatatii populatiei în contextual
pandemiei cauzate de COVID-19, Operatiunea: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei
sanitare COVID-19.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID19 prin dotarea Spitalului Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" cu echipamente, aparatura si
dispozitive medicale, precum si materiale de protectie specifice tratatarii cazurilor de infectie cu virusul
COVID-19 pentru populatia Romaniei intr-o perioada de 6 luni.
Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea indicatorului de rezultat al Programului
Operational Infrastructura Mare, respectiv Capacitate suplimentara de ingrijire si tratament a cazurilor de
infectie cu virusul COVID-19, dar si la atingerea indicatorului de realizare imediata, respectiv Unitati
sanitare publice de asistenta sociala rezidentiala dotate pentru gestionarea crizei COVID – 19, prin
dotarea Spitalului Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila". In egala masura, obiectivul general al
proiectului este in concordanta si cu obiectivul specific al apelului – Obiectivul Specific 9.1 Cresterea
capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19. contribuind astfel fundamental la atingerea
indicatorului de rezultat al Programului. De asemenea, obiectivul proiectului porneste de la necesitatile si
nevoile reale ale sistemului medical in contextul actual.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS 1 - Dotarea Spitalului Clinic de Nefrologie Dr Carol Davila cu 100 buc de
echipamente/dotari/aparatura medicala si 10.000 de echipamente de protectie medicala, necesare in lupta
cu virusul COVID -19, in termen de maxim 6 luni de la demararea proiectului.
2. OS 2 - Cresterea capacitatii de gestionare a proiectului pentru Spitalul Clinic de Nefrologie Dr Carol
Davila si asigurarea implementarii adecvate, prin crearea unui UIP functional in prima luna de proiect si
prin elaborarea unui Raport de audit financiar a cheltuielilor in ultima luna de proiect.
3. OS 3 - Asigurarea vizibilitatii proiectului propus prin aplicarea masurilor de publicitate si informare
conform MIV pe toata durata proiectului, prin organizarea a 2 conferinte de lansare si inchidere a
proiectului, publicarea a 2 anunturi publicitare, montarea a 2 panouri de informare, procducerea
materialelor de informare si aplicarea etichetelor autocolante pe echipamentele achizitionate, dar si a
trasferabilitatii prin organizarea unui workshop de bune practic
Prin intermediul proiectului se urmareste dotarea Spitalului Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila cu
materiale si echipamente de protectie, precum si cu echipamente si aparatura medicala, necesare pentru
asigurarea raspunsului in timp util si eficient al sistemului medical public la criza COVID-19. Pornind de la
situatia existenta si de la deficientele identificate, au fost identificate activitatile necesare a fi derulate si
echipamentele necesare a fi achizitionate pentru remedierea acestor deficiente.
Astfel, prin acest proiect se vor realiza urmatoarele activitati:
A1. Realizarea de investiii necesare gestionarii crizei sanitare COVID-19 (achizitia de echipamente,
aparatura medicala, dispozitive medicale si materiale de protectie)
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A1.1 Realizarea de investiii necesare gestionarii crizei sanitare COVID-19 (achizitia de echipamente,
aparatura medicala, dispozitive medicale si materiale de protectie)
Rezultate previzionate:
➢ Analizor rapid pentru detectia virusului SARS-COV-2 (metoda electrochimie cu nanoparticule
magnetice): 1.00 buc;
➢ Dispozitiv (aparat) pentru nebulizare in vederea dezinfectiei: 5.00 buc
➢ Injectomat: 27.00 buc;
➢ Aparat de masurare a coagularii: 1.00 buc;
➢ Aparat de hemodializa acuta (multifiltrate): 1.00 buc;
➢ Lampa cu ultraviolete (uz medical): 3.00 buc;
➢ Pat hemodializa: 10.00 buc;
➢ Aparat hemodializa: 5.00 buc;
➢ Monitor mobil functii vitale: 4.00 buc;
➢ Aparat automat de electrochemiluminiscenta : 1.00 buc;
➢ Rackuri cu racier: 2.00 buc; Suport pentru tuburi de 1.5/2 ml: 8.00 buc;
➢ Echipament de revershibridizare automata prin tehnologia direct-flow: 1.00 buc;
➢ Extractor automat de acizi nucleici si pregătire PCR pentru teste clinice de biologie moleculară:
1.00 buc;
➢ Instrument de PCR in timp real: 1.00 buc;
➢ Centrifuga cu rotor inclus: 3.00 buc;
➢ Vortex mixer: 3.00 buc;
➢ Combina frigorifica:2.00 buc; Pipeta 0.5-1000 µl: 14.00 buc;
➢ Carusel pentru pipete cu 6 holtere: 3.00 buc;
➢ Sistem de tratare a apei pentru obtinerea lichidului de dializa: 1.00 buc;
➢ Hota PCR: 1.00 buc;
➢ Dispozitiv cu lampa UV pentru testarea igienei mainilor: 1.00 buc;
➢ Dispozitiv pentru controlul microbiologic si igienic rapid al suprafetelor si apei (luminometru) 1.00
buc;
➢ Masca de protectie F.F.P.3: 10,000.00 buc.
A.2. Managementul proiectului
A.2.1. Managementul proiectului
Rezultate previzionate:
➢ 1 UIP functional
➢ 1 Raport de progres intermediar si 1 Raport de progres final;
➢ 6 sedinte lunare de monitorizare/evaluare pentru care se vor realiza minuta/raportul întâlnirii; 2
Cereri de plata/rambursare,
A.3. Activitati de informare si publicitate privind proiectul
A.3.1. Activitati de informare si publicitate privind proiectul
Rezultate previzionate:
➢ 1 Documentatie achizitie intocmita aferenta serviciilor de publicitate si informare,
➢ 1 Contract incheiat aferent serviciilor de publicitate si informare
➢ Anunturi de presa: 2 buc publicate
➢ 2 conferinte de presa (lansare si inchidere) organizate
➢ 2 panouri publicitare realizate si montate (1 Panou temporar, 1 panou permanent montate)
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

100 de etichete autocolante realizate si aplicate pe echipamentele achizitionate prin proiect.
1 Pagina web lansata si functionala
4 roll-upuri achizitionate Mape: 100 buc achizitionate si distribuite
Afise; 60 buc achizitionate si distribuite pliante: 300 buc achizitionate si distribuite
Pixuri: 100 buc achizitionate si distribuite
Banner: 2 buc achizitionate
1 workshop transferabilitate cu 40 de persoane organizat

A.4. Auditul proiectului
A.4.1. Auditul Proiectului
Rezultate previzionate:
➢ 1 documentatie de achizitie intocmita aferenta serviciilor de audit
➢ 1 Contract servicii de audit incheiat
➢ 1 raport de audit final
Descrierea detaliata a activitatilor propuse, cu alocarea rezultatelor, a resurselor materiale si umane, se
regaseste in sectiunea Activitati previzionate. Activitatile previzionate sunt corelate cu planul de achizitii si
au la baza o planificare realista a tuturor activitatilor, tinand cont atat de resursele umane, cat si de resursele
materiale alocate implementarii proiectului.
Toate echipamentele propuse prin prezentul proiect reprezinta o necesitate absoluta pentru Spitalul Clinic
de Nefrologie „Dr. Carol Davila”, justificarea necesitatii acestor investitii fiind detaliata pentru fiecare
echipament in partea in Anexa 1S. Justificarea necesitatii, atasata in sectiunea Justificare.
In dimensionarea cantitatiilor si tipurilor de echipamente necesare a fi achizitionate prin acest proiect, s-a
tinut cont de complementaritatea investitiilor propuse cu echipamentele achizitionate din alte surse sau
primite prin donatii, conform informatiilor prezentate in Anexa 11. Finantari anterioare, atasata la sectiunea
Complementaritate, precum si de estimarea necesitatii investitiilor in termeni de capacitati si imbunatatiri
ale sistemului existent, în corelare cu evolutia crizei COVID-19.
Echipamentelor/dotarile propuse prin proiect se regasesc prezentate in Anexa 10. Lista
echipamentelor/dotarilor propuse prin proiect, atasata prezentei sectiuni, conform cerintelor Ghidului
Solicitantului.
Valoarea totala de investitie a proiectului propus se prezinta astfel:
• Buget total proiect: 3,712,933.34 lei cu TVA inclus, din care:
• Cheltuieli eligibile: 3,712,933.34 cu TVA inclus;
• Cheltuieli altele decat cele eligibile: 0 lei.
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PROIECTUL „ STOP-COVID ÎN CADRUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI
TROPICALE VICTOR BABEȘ”, COD SMS 138311
Depus la data de 25.08.2020, in cadrul APELULUI POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de
gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa Prioritara: Protejarea sanatatii populatiei în contextual
pandemiei cauzate de COVID-19, Operatiunea: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei
sanitare COVID-19 – proiect in evaluare.
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului il reprezinta creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID19 prin dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. Victor Babes„” cu echipamente,
aparatura si dispozitive medicale, precum si materiale de protectie specifice tratatarii cazurilor de infecţie
cu virusul COVID-19 pentru populatia Romaniei într-o perioadă de 6 luni.
Obiectivul general al
proiectului contribuie la atingerea indicatorului de rezultat al Programului Operational Infrastructura Mare,
respectiv Capacitate suplimentară de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul COVID-19, dar
si la atingerea indicatorului de realizare imediata, respectiv Unitati sanitare publice de asistenta sociala
rezidentiala dotate pentru gestionarea crizei COVID – 19, prin dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase
si Tropicale „Dr. Victor Babes."
In egala masura, obiectivul general al proiectului este in concordanta si cu obiectivul specific al apelului –
Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19. contribuind astfel
fundamental la atingerea indicatorului de rezultat al Programului. De asemenea, obiectivul proiectului
porneste de la necesitatile si nevoile reale ale sistemului medical in contextul actual.
Obiectivele specifice
OS 1 - Imbunatatirea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase
si Tropicale "Dr. Victor Babes" cu echipamente, aparatura si dispozitive medicale, precum si materiale de
protectie specifice tratatarii cazurilor de infecţie cu virusul COVID-19, intr-o perioada de 6 luni
OS 2 - Scaderea numarului de pacienti infectati cu virusul COVID – 19, precum si scaderea timpului
necesar pentru diagnosticare si tratament de pana la 30%, prin cresterea capacitatii de ingrijire si tratament
a cazurilor de infectare cu virusul COVID – 19, prin asigurarea echipamentelor necesare limitarii
raspandirii virusului
OS 3 - Cresterea capacitatii de gestionare a proiectului pentru Spitalul Clinic de boli Infectioase si
Tropicale "Dr. Victor Babes" si asigurarea implementarii adecvate, prin crearea unui UIP functional in
prima luna de proiect si prin elaborarea unui Raport de audit financiar a cheltuielilor in ultima luna de
proiect
OS 4 - Asigurarea vizibilitatii proiectului propus prin aplicarea masurilor de publicitate si informare
conform MIV pe toata durata proiectului, prin organizarea a 2 conferinte de lansare si inchidere a
proiectului, publicarea a 2 anunturi publicitare, montarea a 2 panouri de informare, procducerea
materialelor de informare si aplicarea etichetelor autocolante pe echipamentele achizitionate, dar si a
trasferabilitatii prin organizarea unui workshop de bune practici.
In vederea solicitarii finantarii nerambursarile, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor
Babes" a intocmit lista mijloacelor fixe si obiectelor de inventar necesare dotarii in contextul infectarii cu
virusul COVID – 19 ce contine urmatoarele elemente : Masina de developat automata, Aparat de radiologie
fix digital , Fiberbronhoscop portabil cu camera video, Videobronhoscop cu accesorii, Masina automata de
spalat si dezinfectat bronhoscoape, Spalator inox pentru instrumentar cu 2 cuve, Sistem de depozitare
endoscoape, Electrogardiograf portabil, Concentrator oxigen, Spirometru, Spirometru portabil,
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Electrogardiograf portabil, Defibrilator, Imprimanta bratara pacienti, Masina de lipit, Autoclav cu uscare,
Autocepap, Nebulizator electric, Centrifuga laborator cu racire, Analizor automat de imunologie compact
destinat diagnosticului prin metoda ELFA – 1 sistem, Sistem automat de efectuare antibiograme si
antifungice, identificarea mecanismelor de rezistenta, Incubator cu racire, Plita electrica pentru uscarea
frotiurilor, Linie semiautomata Elisa, Microscop triocular cu florescenta si camera foto, Stereomicroscop
biocular cu camera foto, Hota chimica,Centrifuga laborator cu racire, Analizor pentru incarcaturi virale,
Congelator laborator -80 C, Cabinetul (hota) pentru PCR , Cititor de microplaci ELISA, Spalator de
microplaci ELISA, Ecocardiograf GE Healthcare VIVID E95, Hota microbiologica Clasa II cu flux
laminar, Autospeciala electrica, Targa transport urgente (200 kg), Ambulanta electrica inchisa, etc.
A1 Realizarea de investiii necesare gestionarii crizei sanitare COVID-19 (achizitia de echipamente,
aparatura medicala, dispozitive medicale si materiale de protectie)
A1.1 Decontarea cheltuielilor efectuate in contextul COVID-19 Au fost solicitate la decontare toate
achzitiile efectuate in contextul COVID din perioada februarie august 2020.
➢ Au fost achzitionate urmatoarele produse : Reactivi, Piese de schimb, Obiecte de inventor,
Materiale sanitare, Dezinfectanti, Materiale de laborator - necesari pentru prevenirea, tratarea si
diagnosticarea infectarii cu virusul COVID 19” )
A1.2 Dotarea Spitalului cu echipamente, aparatura, materiale de protectie specifice COVID - 19
Se vor achzitiona :
➢ Masina de developat automata
➢ Aparat de radiologie fix digital Fiberbronhoscop portabil cu camera video
➢ Videoendoscopie digestiva cu accesorii
➢ Masina automata de spalat si dezinfectat bronhoscoape Spalator inox pentru instrumentar cu 2 cuve
➢ Masina automata compactata de spalat si endoscoape
➢ Electrogardiograf portabil
➢ Concentrator oxigen
➢ Spirometru
➢ Spirometru portabil
➢ Electrogardiograf portabil
➢ Defibrilator Imprimanta bratara pacienti
➢ Masina de lipit
➢ Autoclav cu uscare AUTO CPAP
➢ Nebulizator electric
➢ Centrifuga laborator cu racire
➢ Analizor automat de imunologie compact destinat diagnosticului prin metoda ELFA – 1 sistem
➢ Sistem automat de efectuare antibiograme si antifungice, identificarea mecanismelor de rezistenta
Incubator cu racire
➢ Plita electrica pentru uscarea frotiurilor
➢ Analizor automat pentru determinari imunologice ELISA Microscop triocular cu florescenta si
camera foto
➢ Stereomicroscop biocular cu camera foto
➢ Nisa chimica Biobase FH1000
➢ Centrifuga laborator cu racire
➢ Analizor pentru incarcaturi virale
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➢ Congelator laborator thermo, temperatura minim: - 80 C Cabinetul (hota) pentru PCR Cititor de
microplaci recomandat pentru analize ELISA
➢ Spalator de microplaci ELISA
➢ Ecocardiograf GE Healthcare VIVID E95
➢ Hota microbiologica Clasa II cu flux laminar
➢ Autospeciala electrica
➢ Targa transport urgente (200 kg)
➢ Ambulanta electrica inchisa
➢ Boneta tip cagula
➢ Boneta/capelina
➢ Combinezon de protectie Categoria III, XXL
➢ Halat impermeabil steril
➢ Halat UF, XXL Manusi lungi cat III
➢ Manusi UF
➢ Masca FFP 3/FFP 2/ N95
➢ Masca chirurgicala 3 pliuri
➢ Ochelari de protectie UF/viziera
➢ Protector brate
➢ Protector incaltaminet/Botosi UF
➢ Protector incaltaminte inalt,tip cizma, alb cat III
➢ Sort UF
➢ Abeslang UF din lemn, ambalat individual Ace seringa G18 1,2X40mm
A.2. Managementul proiectului
A.2.1. Coordonarea implementarii proiectului
Rezultate previzionate:
➢ 1 UIP functional
➢ 1 Raport de progres intermediar
➢ 1 Raport de progres final;
➢ 6 sedinte lunare de monitorizare/evaluare pentru care se vor realiza minuta/raportul întâlnirii;
➢ 2 Cereri de plata/rambursare
A2.2 Audit
Rezultate previzionate:
➢ 1 documentatie de achizitie intocmita aferenta serviciilor de audit
➢ 1 Contract servicii de audit incheiat
➢ 1 raport de audit final
A.3. Activitati de informare si publicitate privind proiectul
A.3.1. Activitati de informare si publicitate privind proiectul
Rezultate previzionate:
➢ 1 Documentatie achizitie intocmita aferenta serviciilor de publicitate si informare,
➢ 1 Contract incheiat aferent serviciilor de publicitate si informare
➢ Anunturi de presa: 2 buc publicate
➢ 2 conferinte de presa (lansare si inchidere) organizate 2 panouri publicitare realizate si montate (1
Panou temporar, 1 panou permanent montate)
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

100 etichete autocolante realizate si aplicate pe echipamentele achizitionate prin proiect.
1 Pagina web lansata si functionala 4 roll-upuri achizitionate
Mape: 100 buc achizitionate si distribuite
Afise; 60 buc achizitionate si distribuite
pliante: 300 buc achizitionate si distribuite
Pixuri: 100 buc achizitionate si distribuite
Banner: 2 buc achizitionat
1 workshop transferabilitate cu 40 de persoane organizat

Descrierea detaliata a activitatilor propuse, cu alocarea rezultatelor, a resurselor materiale si umane, se
regaseste in sectiunea Activitati previzionate.
Activitatile previzionate sunt corelate cu planul de achizitii si au la baza o planificare realista a tuturor
activitatilor, tinand cont atat de resursele umane, cat si de resursele materiale alocate implementarii
proiectului. Toate echipamentele propuse prin prezentul proiect reprezinta o necesitate absoluta pentru
Spitalul Clinic Colentina, justificarea necesitatii acestor investitii fiind detaliata pentru fiecare echipament
in partea in Anexa 1S. Justificarea necesitatii, atasata in sectiunea Justificare.
In dimensionarea cantitatiilor si tipurilor de echipamente necesare a fi achizitionate prin acest proiect, s-a
tinut cont de complementaritatea investitiilor propuse cu echipamentele achizitionate din alte surse sau
primite prin donatii, conform informatiilor 22 prezentate in Anexa 11. Finantari anterioare, atasata la
sectiunea Complementaritate, precum si de estimarea necesitatii investitiilor in termeni de capacitati si
imbunatatiri ale sistemului existent, în corelare cu evolutia crizei COVID-19. Echipam/dotarile propuse
prin proiect se regasesc prez in Anexa 10. Lista echipamentelor/dotarilor propuse prin proiect, atasata
prezentei sectiuni, conform cerintelor GS.
Valoarea totala de investitie a proiectului propus se prezinta astfel:
• Buget total proiect: 35,451,628.95 lei cu TVA inclus.
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CAMPANII SI EVENIMENTE – PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII

În funcție de prioritățile locale, ASSMB 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.
Campaniile de promovare a sănătății precum și programele implementate în unitățile de învățământ
preșcolar, școlar și universitar de stat, au pornit de la ideea că obiceiurile și adoptarea unui stil sănătos de
viață trebuie deprinse de la o vârstă fragedă și de la faptul că micuții sănătoși de astăzi sunt adulții sănătoși
de mâine.

PRIMUL AJUTOR VINE LA ŞCOALĂ!

La propunerea FNAP-IP Bucureşti (Federaţia Naţională a
Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar), ASSMB
(Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale din Bucureşti) împreună
cu PROEDUS(Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive al
Municipiului Bucureşti), în parteneriat cu ISMB (Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti) şi SRIE (Societatea Română Împotriva
Epilepsiei), pe parcursul anului 2020, până la declararea stării de urgență,
au fost organizate cursuri de prim ajutor în şcoli din Bucureşti.
Elevii din Bucureşti au avut la dispoziţie lectori şi traineri,
logistică şi materiale necesare acestei activităţi.
Elevii au participat activ la demonstraţii practice pentru:
•
•
•
•
•

tehnici de resuscitare cardio-respiratorie
măsurilor de urgenţă în cazuri de crize convulsive
manevrele ce se efectuează pentru salvarea in caz de înec cu
alimente, corpi străini

oprirea sângerărilor nazale
recomandări în caz de electrocutare și arsuri.

Beneficiarii campaniei: aproximativ 300 de copii, din două școli de stat din București. În total, în cadrul
campaniei urmau să fie instruiți aproximativ 6.400 de elevi, din 34 de școli și licee din București, în cadrul
a 210 workshop-uri. Campania urmează să fie reluată în școli, la momentul la care condițiile
epidemiologice o vor permite.
Postări Facebook :
-

https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/2824577884293603
https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/2830826590335399
https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/2845373435547381
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SĂNĂTATEA E ÎN MÂINILE TALE

Campania este destinată atât preșcolarilor și școlarilor din clasele
primare ale instituțiilor de învățământ de stat din Municipiul
București, cât și părinților care ne urmăresc evenimentele live online
găzduite pe pagina noastră de Facebook. Aceasta își propune să
informeze copiii în legătură cu și își propune să informeze copiii în
legătură cu riscul pe care îl reprezintă igiena deficitară a mâinilor.
Este astfel evidențiată legătura dintre importanța spălatului pe mâini
și bolile care pot deriva din nepracticarea acestui obicei.
În contextul actual, marcat de propagarea virusului SARS-COV-2,
spălatul corect pe mâini este una dintre metodele principale de
prevenire a răspândirii virusului. În acest sens, campania
„SĂNĂTATEA E ÎN MÂINILE TALE” s-a desfășurat în anul 2020
doar în format online, având în vedere faptul că, în perioada 15
octombrie 2020-13 decembrie 2020, unitățile de învățământ au rămas
închise, în Municipiul București.
Beneficiarii campaniei online: preșcolari și elevi din rețeaua școlară a Municipiului București care,
împreună cu părinții lor, au urmărit emisiunile live online, pe pagina de Facebook a A.S.S.M.B., susținute
în data de 14 iulie și 15 octombrie 2020 de Dr. Alexandra Marin și de Dr. Roxana Sfrenț-Cornățeanu,
medici în cadrul Rețelei de Medicină Școlară A.S.S.M.B.
Impactul acestor evenimente online a fost de 21.900 de persoane.
Postare: Mâini curate pentru sănătate
https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/videos/609778282999194

Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini - curs interactiv cu Dr. Roxana Sfrenț-Cornățeanu https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/videos/2270725339740748
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CAMPANIA ”COPIII SĂNĂTOȘI AI BUCUREȘTIULUI ”

A.S.S.M.B. acordă o atenție deosebită factorilor care creează comportamentele sănătoase ale copiilor.Astfel,
alături de INSP, ISMB și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar. În anul
2020 am continuat să susținem Campania „Copiii sănătoși ai Bucureștiului” doar în format online, având în
vedere faptul că, în perioada 15 octombrie 2020 - 13 decembrie 2020, unitățile de învățământ au rămas
închise, în Municipiul București.
Mesajele campaniei pun accent pe promovarea obiceiurilor alimentare sănătoase, precum consumul de apă,
includerea a cât mai multe legume și fructe în meniul zilnic și conștientizarea importanței micului dejun în
alimentația cotidiană. Evident, toate acestea însoțite de practicarea susținută a activităților fizice.
Beneficiarii campaniei online: preșcolari și elevi din rețeaua școlară a Municipiului București care, împreună
cu părinții lor, au urmărit emisiunea live online, pe pagina de Facebook a A.S.S.M.B., susținută în data de 10
iulie 2020 de Dr. Oana Lupașcu, medic în cadrul Rețelei de Medicină Școlară A.S.S.M.B.
Impactul acestui eveniment online a fost de 5.900 de persoane.
Postări Facebook:
-

https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/videos/4294179670593009
https://www.facebook.com/events/3611054322256752/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/236210547687098/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/2969989393085784
https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/3025096507575072
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SIGILIAREA GRATUITĂ A MOLARULUI DE 6 ANI

Campania ,,SIGILAREA GRATUITĂ A MOLARULUI DE 6 ANI” a început în anul 2019, cu
continuitate în anul 2020, pe perioada în care cabinetele stomatologice au fost deschise, beneficiarii
proiecului elevii între 7 și 8 ani din școlile de stat din București. Necesitatea proiectului a fost și este
susținută de faptul că, în urma consultațiilor efectuate de medicii stomatologi din Rețeaua de Medicină
Școlară a A.S.S.M.B., s-a constatat o incidență ridicată a carierii molarului de 6 ani, care este un dinte
definitiv și a cărei ignorare se repercutează negativ asupra sănătății sănătății orale a viitorului
adolescent/adult.
Sigilarea este un procedeu complet neinvaziv, nedureros și durează aproximativ 15 minute. Mai întâi
măseaua este periată cu o pastă profesională cu gust plăcut, după care se aplică un material fluid, îmbogățit
cu substanțe anticarie, care se fotopolimerizează ulterior. După sigilare, copilul poate să mănânce și să bea,
fără restricții.
În perioada ianuarie – martie 2020 au beneficiat de această campanie un număr de 586 de copii și au
fost realizate 1.295 de sigilări.
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CAMPANIA DE PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ORA LE

Este o campanie anuală, al cărei obiectiv este acela de informare a copiilor cu privire la afecțiunile orale și
la factorii de risc care contribuie la producerea acestor afecțiuni.
Totodată, preșcolarilor și elevilor, le-au fost acordate sfaturi și recomandări referitoare la menținerea
sănătății orale, importanța prevenției afecțiunilor orale și le-a fost evidențiată legătura dintre sănătatea
orală și cea generală.
Suportul didactic a fost asigurat de către medicii stomatologi din rețeaua de medicală școlară a
Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, care au fost cooptați în această activitate.
În anul 2020, campania s-a derulat în unitățile de învățământ începând cu data de 15 ianuarie și până la
declararea stării de urgență și închiderea tuturor școlilor și grădinițelor.
Au fost susținute 1.913 ore de educație pentru sănătate orală.
Particularitatea celei de-a treia ediții a Campaniei de Promovare a Sănătății Orale a reprezentat-o concursul
de desen intitulat „O zi din viața dințișorului meu preferat”. Copiii au realizat desene frumoase și pline de
imaginație, pentru care ar fi urmat să fie răsplătiți cu diplome.
Pentru ca părinții să fie informați despre ce înseamnă o igienă orală corectă a copiilor lor, campania a
continuat în mediul online, pe pagina proprie de Facebook, cu o serie de evenimente live, în care medicii
stomatologi școlari au fost invitați pentru a vorbi despre probleme dentare grave, care pot apărea dacă
elevii nu sunt îndrumați în mod corect să respecte regulile de igienă.
Impactul acestor evenimente online a fost de 55.000 de persoane.

2020: https://www.facebook.com/events/1689018911245721/?active_tab=discussion
Postari FB:
- https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/2752983574786368
- https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/2816480311770027
- https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/2841497152601676
- https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/2876076892477035
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CURSUL ”ȘCOALA PĂRINȚILOR”

Cursul ”Școala Părinților” este GRATUIT și
este susținut lunar, sub o formă unitară, în toate
maternitățile din administrarea A.S.S.M.B.
Cursul este format din patru module, adaptate
fiecărei maternități, care conțin principalele
informații de care viitorii părinți au nevoie
pentru a putea fi pregătiți în noua etapă din viața
lor. Fiecare modul durează aproximativ două
ore, iar la finalul acestora participanții primesc
certificate de puericultură și certificate de
absolvire.

Obiectivul principal al campaniei este ca
viitorii părinți să obțină informații relevante despre viața de părinte chiar de la specialiștii din cele
4 maternități.
Maternități invitate: cele patru maternități aflate în administrarea A.S.S.M.B, respectiv: Spitalul
Clinic ”Filantropia”, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Prof. Dr. Panait Sîrbu", Spitalul Clinic
”Nicolae Malaxa” și Spitalul Clinic ”Dr. Ion Cantacuzino”.
Beneficiarii cursului: 222 de cursanți în perioada ianurie-martie 2020. În luna martie cursurile față în
față au fost suspendate, odată cu declararea stării de urgență în România, ca urmare a pandemiei de
COVID-19. Ulterior, cursurile au fost susținute în mediul online, pe pagina de Facebook oficială a
A.S.S.M.B. În perioada martie 2020-decembrie 2020, cursurile online au avut un impact de 220.000 de
persoane, iar peste 300 de viitori tătici au solicitat și au primit certificate de puericultură eliberate de cele
patru maternități participante la proiect.
Postări Facebook:
https://www.facebook.com/events/656792098199615/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/593493141511949/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/276314526755803/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/546515079559852/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/1215932275418243/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/571464233807850/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/918909955289843/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/329995931518077/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/950149745500556/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/678409859740321/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/3262676787150375
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CAMPANIA „ ȘI COPIII ALERGICI AU DREPTUL LA EDUCAȚIE ”

Numărul cazurilor de alergii înregistrate în rândul copiilor este în continuă creștere. A.S.S.M.B., în
colaborare cu Asociația Română de Educație în Alergii, a inițiat o serie de workshop-uri prin care
personalul medical a fost pregătit pentru a interveni rapid și eficient în cazul în care se confruntă cu reacții
alergice severe.
În anul 2020 am continuat să susținem Campania „Și copiii alergici au dreptul la educație” și în format
online, având în vedere faptul că, în perioada 15 octombrie 2020 - 13 decembrie 2020, unitățile de
învățământ au rămas închise, în Municipiul București.
Beneficiarii campaniei online: preșcolari și elevi din rețeaua școlară a Municipiului București care,
împreună cu părinții lor, au urmărit emisiunea live online, pe pagina de Facebook a A.S.S.M.B., susținută
în data de 23 iulie 2020 de doamna Doctor Roxana Sfrenț-Cornățeanu, medic în cadrul Rețelei de Medicină
Școlară A.S.S.M.B.
Impactul acestui eveniment online a fost de 23.000 de persoane.
Postări Facebook: 23 iulie 2020 - Alergiile la copii
https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/videos/3228799343904768
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SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A ALĂPTĂRII ,1-7 AUGUST 2020

Din ciclul manifestărilor dedicate „Săptămânii Mondiale a
Alăptării”, am organizat, alături de Asociația SAMAS –
Sănătate pentru Mame și Sugari, o serie de evenimente LIVE
ONLINE pe pagina de Facebook ASSMB. Obiectivul
principal, suținut cu ajutorul personalului medical din cele 4
maternități ale A.S.S.M.B., a fost acela al conștientizării
importanței și a beneficiilor alimentației naturale a nounăscutului, de către proaspetele sau viitoarele mămici.
Temele principale abordate au fost:
✓ Alăptarea- provocări pentru proaspetele mămici!
✓ Beneficiile laptelui matern.
✓ În ce condiții medicale alăptarea nu este posibilă?
✓ Ce servicii oferă maternitatea în materie de sfaturi pentru alăptare și nu numai?
Beneficiarii evenimentului online: 10.000 de persoane au urmărit acest eveniment.
De altfel, zilele mondiale dedicate marcării, semnalării sau sărbătoririi unor
evenimente/aspecte
cu impact asupra sănătății, au constituit tot atâtea prilejuri de a populariza mesajul legat de semnificația
acestor zile și de a facilita accesul populației (mai ales prin intermediul mijloacelor electronice de
comunicare) la informații relevante și sfaturi medicale avizate, iar: Ziua Mondială a Sănătății Orale, Ziua
Mondială a Prematurității, Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, Ziua Mondială de Luptă împotriva
Diabetului, Ziua Mondială de Luptă împotriva Pneumoniei, Săptămâna Europeană a Fertilității, Ziua
Internațională a Igienei Mâinilor și Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini, Ziua Mondială a Sănătății
Mintale, Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului la Sân, Ziua Mondială a Inimii, Săptămâna
Siguranței Auto a Micului Pasager sunt doar câteva exemple în acest sens.
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De cele mai multe ori, aceste evenimente au fost dublate prin campanii de promovare și de conștientizare a
mesajelor și/sau prin emisiuni educative, susținute de către medici din cadrul unităților sanitare
administrate de către ASSMB. Exemple în acest sens sunt: Educație terapeutică pentru persoanele cu
diabet zaharat, o emisiune cu un impact de 23792 de persoane (https://www.assmb.ro/event-post/educaie-terapeutic-pentru-persoanele-cu-diabet-zaharat) sau Totul despre FIV, două emisiuni cu un impact total
de 50330 de persoane (https://www.assmb.ro/event-post/totul-despre-fiv-cu-dr-andreea-enache-mediccoordonator-fiv).
Postări Facebook:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=212436536857007&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2675098499427257&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=298776718098940&ref=watch_permalink
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CONSULTAȚII ȘI TRATAMENTE STOMATOLOGICE GRATUITE PE PERIOADA VACANȚEI DE VARĂ A
ELEVILOR

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a demarat această campanie în vederea prevenirii
și tratării afecțiunilor orale și a factorilor de risc care contribuie la producerea acestora. Astfel, pe durata
vacanței de vară a elevilor (1 iulie-11 septembrie 2020) părinții au avut posibilitatea de a realiza programări
la cabinetele stomatologice din cadrul unităților de învățământ de stat din Municipiul București, pentru
consultarea și tratarea oricărei probleme stomatologice a copiilor.
Postări Facebook:
- https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/2906673579417366
- https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/2963158813768842
- https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/2972013982883325
- https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/2978887138862676
- https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/3048253558592700
- https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/3073820636035992

ÎNTÂLNIRI LIVE ONLINE CU MEDICII STOMATOLOGI DIN REȚEAUA DE M EDICINĂ
ȘCOLARĂ A A.S.S.M.B.
Pentru ca părinții să fie informați despre ce înseamnă
o igiena orală corectă a copiilor lor, A.S.S.M.B. a lansat o
seria evenimentelor live online, pe pagina proprie de
Facebook, în care medicii stomatologi școlari au fost invitați
pentru a vorbi despre o serie de probleme dentare grave,
care pot apărea dacă elevii nu sunt îndrumați în mod corect
să respecte regulile de igienă.
A continuat campania de promovare a sănătății orale.

1.
2.
3.
4.
5.

Calendarul emisiunilor a fost următorul:
20 octombrie 2020: Medicul stomatolog, prieten al copilului
27 octombrie 2020: Ordinea erupției dinților și sigilarea dinților la copii
3 noiembrie 2020: Totul despre cabinetul stomatologic școlar
12 noiembrie 2020: Totul despre aparatele ortodontice aplicate copiilor
26 noiembrie 2020: Afecțiunile dentare la copii și adolescenți - prevenție și soluții de tratament
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6. 16 decembrie 2020: Stomatita și prevenirea afecțiunilor dentare
Evenimentele campaniei au fost urmărite de 55.000 de persoane.

#DINCOLODECOVID - SERIE DE EVENIMENTE LIVE ONLINE, DEDICATĂ
PACIENȚILOR CRONICI

Pentru a conștientiza problemele cu care se confruntă pacienții cronici, și mai ales pentru a afla care sunt
soluțiile disponibile pentru ei în această perioadă, în care ne confruntăm cu pandemia cu COVID-19, a fost
lansată, sub genericul: #𝗗𝗜𝗡𝗖𝗢𝗟𝗢D𝗘𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗 – o nouă serie de evenimente live online, în cadrul căreia
medici specialiști din spitalele administrate de Primăria Capitalei, prin A.S.S.M.B., sunt invitați să susțină
prezentări tematice și să răspundă, în direct, întrebărilor celor interesați.
Primul eveniment live online a avut loc pe 3 decembrie 2020, subiectul abordat fiind: CANCERUL
DE SÂN ȘI CANCERELE GINECOLOGICE - riscuri și soluții în perioada pandemiei! Suportul de
specialitate a fost asigurat de către Dr. Dragoș MEDIAN, medic primar Oncolgie Medicală la Spitalul
Clinic Filantropi și Bioch. Raluca BÂRZU, nutriționist dietetician, reprezentanta Federației Asociațiilor
Bolnavilor de Cancer (F.A.B.C.).
Impactul acestui prim eveniment a fost de 20.000 de persoane, fapt ce a confirmat interesul
populației pentru acest tip de emisiuni.
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“DE VORBĂ CU PROF.DR. GHEORGHE PELTECU” , 23 APRILIE 2020
Unul dintre cei mai renumiți chirurgi ginecologi din România, domnul profesor universitar doctor
Gheorghe Peltecu, din cadrul de la Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Filantropia Bucuresti, s-a
alăturat demersului educațional al ASSMB și în cadrul unei noi emisiuni live online a oferit, viitoarlor
mămici, informații de interes pe tema obstreticii – ginecologiei, a prezentat posibilitățile de tratament și a
răspuns, în direct, întrebrilor celor interesați de subiect. Impactul emisiunii a fost de 52269 persoane.

EVENIMENTE DEDICATE ECHILIBRULUI EMOȚIONAL AL COPIILOR
Noile provocări apărute la nivel comportamental, în contextul actualei pandemii, au făcut obiectul a două
emisiuni dedicate, în egală măsură, părinților și copiilor, susținute cu sprijinul unor specialiști în psihiatrie
și psihologie comportamentală: Revenirea Copiilor în Colectivitate –
Provocări și Soluții
(https://www.assmb.ro/event-post/revenirea-copiilor-in-colectivitate-provoc-ri-i-solu-ii-de-vorb-cu-drcristina-anghel-medic-specialist-psihiatria-copilului-i-adolescentului-in-cadrul-spitalului-clinic-depsihiatrie-prof-dr-al-obregia) și Dependența de tehnologia digitală și de mediul online – Despre psihologia
comportamentală a copiilor și nevoia de echibru.
(https://www.facebook.com/events/3403015413108485/).
Impact cumulat: 34.063 de persoane.
Activitățile integrale, desfășurate de către Servicul Presă
și Promovarea Sănătății în vederea promovării sănătății în
anul 2020, se regăsesc pe pagina oficială de Facebook a
A.S.S.M.B. – www.facebook.com/administratiaspitalelor.
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PREZENŢA ÎN MEDIUL ONLINE ȘI IMPACTUL ACESTEIA

Gestionarea platformei www.assmb.ro, prezența în cadrul rețelelor de tip social – media, prin intermediul
conturilor

special

create

în

(www.facebook.com/administratiaspitalelor),Instagram

cadrul

platformelor

Facebook

(https://www.instagram.com/a_s_s_m_b/)

Youtube(https://www.youtube.com/channel/UCOpX14J_RgbYsQYfkcdalMA),asigurarea săptămânală a
comunicării prin intermediul informărilor de tip newsletter (în baza de date având un număr de 76.166
abonați), administrarea paginilor de facebook a nouă dintre unitățile sanitare pe care le avem în
administrare reprezintă, în acord cu noile realități ale comunicării publice, metoda principală de promovare
sănătății și a campaniilor educative ale ASSMB și care, în anul 2020, cu aportul aproape exclusiv al SPPS,
s-a ridicat la noi valori calitative și calitative.
Astfel, în perioada de referință (ianuarie – decembrie 2020), doar în cadrul paginii de Facebook a
A.S.S.M.B. fost realizate 661 de postări (cu o medie de 12,7 postări săptămânal), care au înregistrat un
număr total de 8.121.275 de vizualizări.
Totodată, pagina de Facebook a instituției constituie un mijloc de asigurare a comnicării directe cu
utilizatorii platformei, care au adresat un număr de 1324 de solicitări de clarificare, de precizări sau de
detalii referitoare la serviciile, programele și proiectele oferite de către A.S.S.M.B.. Pentru soluționarea
fiecărei solicitari au fost formulate între 1 și 4 răspunsuri, în contextul dialogului cu fiecare utilizator.
Canalul de Youtube al A.S.S.M.B. a fost creat la data de 22.04.2020 și în cadrul acestuia au fost
încărcate un număr de 100 de clipuri video, care au înregistrat 8361 de vizualizări.
Situație pagini Facebook:
1. ASSMB: https://www.facebook.com/administratiaspitalelor (25,571 followers - 06.01.2021)
2. Giulești: https://www.facebook.com/PanaitSirbu/ (8,447 followers – 06.01.2021)
3. Obregia: https://www.facebook.com/SpitalulAlexandruObregia/ (176 followers – 06.01.2021)
4. Victor Babeș: https://www.facebook.com/spitalulvictorbabesbucuresti/ (314 followers 06.01.2021)
5. Burghele: https://www.facebook.com/SpitalulTheodorBurghele/ (109 followers – 06.01.2021)
6. Stoia: https://www.facebook.com/CentrulDrStoia/ (44 followers – 06.01.2021)
7. Sf. Ștefan: https://www.facebook.com/SpitalulSfStefan/ (82 followers – 06.01.2021)
8. Gorgos: https://www.facebook.com/SpitalulConstantinGorgos/ (33 followers – 06.01.2021)
9. Colțea: https://www.facebook.com/SpitalulColtea/ (181 followers – 06.01.2021)
10. Sf. Luca: https://www.facebook.com/SpitalulSfantulLuca/ (103 followers – 06.01.2021)
Instagram: https://www.instagram.com/a_s_s_m_b/ - 523 urmăritori
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PREZENŢA BULETINUL INFORMATIV ( NEWSLETTER) ADRESAT PĂRINŢILOR COPIILOR ÎNSCRIȘI
ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT DIN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Legătura constantă a Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti cu părinții copiilor înscriși
în sistemul de învățământ de stat din Municipiul București este asigurată și prin intermediul unui buletin
informativ electronic (newsletter), transmis săptămânal celor 76.166 abonați existenți în baza de date și
care conține noutăți și informații de natură medicală și din activitatea A.S.S.M.B.

Link-uri aferente activității din anul 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Newsletter 07.01.2020 - http://assmb.ro/article/aten-ie-la-grip
Newsletter 10.01.2020 - http://assmb.ro/article/top-sfaturi-pentru-o-s-n-tate-excelent-in-2020
Newsletter 20.01.2020 - http://assmb.ro/article/cat-de-des-se-schimb-periu-a-de-din-i
Newsletter 23.01.2020 - http://assmb.ro/article/impreun-invingem-gripa
Newsletter 28.01.2020 - http://assmb.ro/article/grip-sau-r-ceal
Newsletter 31.01.2020 - https://www.assmb.ro/article/240-000-de-tratamente-stomatologice-gratuite-in-primele-4-luni-ale-anului-colar
Newsletter 05.02.2020 - https://www.assmb.ro/article/2-500-de-copii-au-fost-la-medicul-ortodont-colar
Newsletter 14.02.2020 - https://www.assmb.ro/article/care-este-pozi-ia-corect-in-banc-sau-la-birou
Newsletter 20.02.2020 - https://www.assmb.ro/article/cum-este-o-zi-din-via-a-din-i-orului-t-u-preferat
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14.
15.
16.
17.
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21.
22.
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28.
29.
30.
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32.
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34.

Newsletter 28.02.2020 - https://www.assmb.ro/article/coronavirus-sfaturi-din-surse-oficiale
Newsletter 05.03.2020 - https://www.assmb.ro/article/primul-ajutor-vine-la-coal
Newsletter 12.03.2020 - https://www.assmb.ro/article/update-informa-ii-coronavirus-covid-19
Newsletter 20.03.2020 - https://www.assmb.ro/article/uni-i-in-lupta-cu-noul-coronavirus-covid-19
Newsletter 27.03.2020 - https://www.assmb.ro/article/sfaturi-utile-pentru-s-n-tatea-familiei
Newsletter 07.04.2020 - https://www.assmb.ro/article/ziua-mondial-a-s-n-t-ii
Newsletter 24.04.2020 - https://www.assmb.ro/article/stil-de-via-echilibrat
Newsletter 28.04.2020 - https://www.assmb.ro/article/urgen-e-stomatologice-pentru-copii
Newsletter 07.05.2020 - https://www.assmb.ro/article/nout-i-assmb
Newsletter 14.05.2020 - https://www.assmb.ro/article/clar-pentru-copii-ochelari-pentru-cei-mici
Newsletter 22.05.2020 - https://www.assmb.ro/article/test-m-pentru-bucure-ti
Newsletter 31.05.2020 - https://www.assmb.ro/article/la-mul-i-ani-copii-mici-i-mari
Newsletter 10.06.2020 - https://www.assmb.ro/article/din-i-s-n-to-i-copii-ferici-i-p-rin-i-lini-ti-i
Newsletter 18.06.2020 - https://www.assmb.ro/article/al-turi-de-elevii-afla-i-in-emo-iile-examenelor
Newsletter 30.06.2020 - https://www.assmb.ro/article/sfaturi-utile-pentru-p-rin-i
Newsletter 01.07.2020 - https://www.assmb.ro/article/ve-ti-bune-pentru-elevii-din-bucure-ti
Newsletter 07.07.2020 - https://www.assmb.ro/article/fii-unul-dintre-copiii-s-n-to-i-ai-bucure-tiului
Newsletter 13.07.2020 - https://www.assmb.ro/article/super-evenimente-live-online-pentru-super-p-rin-i
Newsletter 27.07.2020 - https://www.assmb.ro/article/alergia-nu-este-o-ru-ine
Newsletter 11.08.2020 - https://www.assmb.ro/article/noutatiassmb
Newsletter 20.08.2020 - https://www.assmb.ro/article/despre-siguran-a-auto-a-copiilor
Newsletter 28.08.2020 - https://www.assmb.ro/article/pacient-assmb-ro-accesibil-rapid-eficient
Newsletter 31.08.2020 - https://www.assmb.ro/article/punct-de-informare-assmb-la-universitate
Newsletter 08.09.2020 - https://www.assmb.ro/article/pacient-assmb-ro%20apel%20video
Newsletter 14.09.2020 - https://www.assmb.ro/article/revenirea-copiilor-in-colectivitate
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Newsletter 28.09.2020 - https://www.assmb.ro/article/educa-ie-pentru-s-n-tate
Newsletter 30.09.2020 - https://www.assmb.ro/article/serviciul-recep-ii-spitale
Newsletter 07.10.2020 - https://www.assmb.ro/article/s-n-tatea-copiilor-este-prioritatea-noastr
Newsletter 14.10.2020 - https://www.assmb.ro/article/ziua-mondial-a-sp-latului-pe-maini
Newsletter 19.10.2020 - https://www.assmb.ro/article/medicul-stomatolog-prieten-al-copilului
Newsletter 19.10.2020 - https://www.assmb.ro/article/formular-in-tiin-are-i-acord-campanii-s-n-tate
Newsletter 26.10.2020 - https://www.assmb.ro/article/ordinea-erup-iei-din-ilor-i-sigilarea-din-ilor
Newsletter 02.11.2020 - https://www.assmb.ro/article/totul-despre-cabinetul-stomatologic-colar
Newsletter 02.11.2020 - https://www.assmb.ro/article/programcabnete
Newsletter 09.11.2020 - https://www.assmb.ro/article/programcabnete
Newsletter 10.11.2020 - https://www.assmb.ro/article/totul-despre-aparatele-ortodontice
Newsletter 20.11.2020 - https://www.assmb.ro/article/afec-iunile-dentare-la-copii-i-adolescen-i
Newsletter 27.11.2020 - https://www.assmb.ro/article/periajul-dentar
Newsletter 04.12.2020 - https://www.assmb.ro/article/re-eaua-de-medicin-colar-assmb
Newsletter 11.12.2020 - https://www.assmb.ro/article/igiena-aparatului-ortodontic
Newsletter 14.12.2020 - https://www.assmb.ro/article/stomatita-i-prevenirea-afec-iunilor-dentare
Newsletter 17.12.2020 - https://www.assmb.ro/article/invita-ie-concurs-pentru-copii
Newsletter 24.12.2020 - https://www.assmb.ro/article/assmb-v-ureaz-s-rb-tori-fericite

PARTENERIATE ȘI PREZENŢE A.S.S.M.B. LA EVENIMENTE MEDICALE DE P RESTIGIU

PARTENER INSTITUȚIONAL AL ROHO - ROMANIAN HOSPITAL CONVENTION 2020
În perioada 23-25 septembrie 2020, A.S.S.M.B. și spitalele pe
care le are în administrate au fost reprezentate la nivel de
manageri la sesiunile dedicate calității actului medical,
exemplelor de bună practică din activitatea clinică și de
management medical.
A.S.S.M.B. - Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale
București a fost partener instituțional al ROHO Romanian
Hospital Convention 2020, amplu eveniment internațional
dedicat calității actului medical, exemplelor de bună practică
din activitatea clinică și de management medical.

Postări Facebook:
- https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/3244819915602729
- https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/posts/3368086096609443
- https://www.youtube.com/watch?v=LrnI8Sm5kqs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0rMWcK
aGMcf6-2qYgzrHAREoHlZe2Z7Mku2JUqAJtjrlI5tIPmy_pGHAs
- https://www.facebook.com/groups/ASSMBGroup/permalink/1088049738280431
- https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/videos/1449563838575087
- https://www.facebook.com/administratiaspitalelor/videos/726682327911636
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PARTICIPARE ȘI RECUNOAȘTER E PROFESIONALĂ LA „ROMANIAN HEALTHCARE
AWARDS” 2020
„Romanian Healthcare Awards” - prima și cea mai amplă competiție cu juriu internațional
dedicată medicilor, echipelor medicale și spitalelor din România, și-a desemnat, în luna septembrie 2020,
câștigătorii.
În cadrul Ceremoniei de Premiere, trei dintre spitalele administrate de Primăria Municipiului Bucureşti,
prin A.S.S.M.B., au primit Diplome de Excelență, ca o recunoaștere a valorii profesionale a
proiectelor cu care s-au înscris în competiție:
• Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” - finalist la categoria „Spitalul Anului”,
• Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia și Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” - finaliste la categoria „Echipa Medicală a Anului”.
În cadrul ambelor evenimente, Serviciul Presă și Promovarea Sănătății a asigurat, integral, legătura
cu organizatorii, suportul tehnic de specialitate pentru conducerea A.S.S.M.B. și pentru managerii unităților
sanitare pe care le avem în administrare precum și mediatizarea manifestărilor (preluări transmisiuni live,
postări, promovare etc.).
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