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DATE CU CARACTER GENERAL 
 Serviciile de sănătate trec prin schimbări fără precedent cu reforme semnificative aflate în 
desfăşurare, cu o nouă abordare în furnizarea acestor servicii. Unitate sanitara de importanţă 
naţională, Spitalul Clinic CF 2 Bucuresti constituie un centru de elită al medicinei româneşti, al 
învăţământului medical şi al cercetării ştiinţifice. Diversitatea cazurilor medicale tratate, viziunea 
medicală de nivel academic, nivelul capacităţii de diagnostic şi tratament atrage bolnavi cu 
patologie ce depaşeşte, de cele mai multe ori, capacitatea de rezolvare a cazurilor apărute în alte 
spitale, din întreaga ţară.  

 Scurtă descriere a spitalului clinic CF 2 Bucureşti 
 Spitalul Clinic CF2, este un spital departamental al  Ministerului Transporturilor a cărui 
construcţie s-a desfăşurat pe o perioada de aproximativ 30 de ani. Oportunitatea construcţiei se 
datorează donaţiei exprese făcute de către Casa Regală pentru muncitorii de la CFR.  

Misiunea spitalului nostru este de îmbunătăţire considerabilă a stării de sănătate 

a comunităţii pe care o deservim. În parteneriat cu medicii noştri, angajaţii, 

voluntarii, pacienţii şi în colaborare cu alte instituţii ce împărtăşesc ţelurile 

noastre ne vom focaliza resursele pentru realizarea programelor de care suntem 

etic, social şi financiar responsabili. 

 Obiectivul principal al spitalului: 

Spitalul nostru este un spital clinic care are ca scop furnizarea celor 

mai bune servicii de îngrijire a pacienţilor. Lucrăm împreună pentru 

a dezvolta şi îmbunătăţii permanent îngrijirea medicală şi mediul de 

lucru al personalului medical. 
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 Piatra de temelie s-a pus în 1942 când a fost a ridicat primul corp al spitalului. Al doilea corp s-a 
ridicat în deceniul  şase  al secolului trecut şi al treilea corp s-a finalizat în anul 1978. 
 În anul 2003 au început lucrările de consolidare şi modernizare a spitalului în paralel cu 
construcţia unui corp suplimentar care să permită amplasarea RMN-ului şi a celorlalte aparate de 
înaltă performanţă achiziţionate prin licitaţie de către Ministerul Transporturilor.  
 Ca spital departamental are ca obiectiv, în primul rând, acordarea de servicii medicale  
personalului angajat din reţea, pensionarilor, dar şi populaţiei din afara reţelei atât din Bucureşti cât 
şi din ţară. În prezent structura spitalului permite acordarea de servicii medicale diverse tuturor 
categoriilor de populaţie  începând cu mama şi nou-născutul până la vârstnici. 
 Locaţia spitalului la intrarea în Bucureşti, pe traseul axei de nord de comunicaţie, reprezintă o 
mare oportunitate şi un acces facil al populaţiei din vecinătatea Bucureştiului, dar şi pentru doritorii 
de servicii medicale din toată ţara.  Dotarea spitalului cu aparatură complexă, de înaltă 
performanţă, a determinat ca un segment larg din populaţie să apeleze  la serviciile spitalului. 
 Ca specific este activitatea de siguranta a circulatiei care prevede ca personalul angajat in 
transporturi este verificat din punct de vedere medical si psighologic pentru a exista certitudinea ca 
ese apt in vederea exercitarii functiilor ce includ siguranta transporturilor in toate domeniile  
terestru, maritim, aerian. Spital clinic şi apoi universitar este transformat în 2003 în spital general, 
apoi redevine spital clinic în 2008.  
 Spitalul Clinic CF 2 este un spital cu 551 de paturi, din care 21 spitalizare de zi. Structural situaţia 
secţiilor din spital se prezintă astfel: ATI (cu unitate de transfuzie sanguină), RMFB (recuperare 
medicală şi fizio-balneoterapie), Medicină Internă, Cardiologie, Chirurgie, Ortopedie, Obstetrică-
Ginecologie, Neonatologie, Urologie, Endocrinologie, Neurologie, Pediatrie la care se adaugă 
Laboratorul de analize medicale, Radiologia şi Ambulatoriul Integrat de specialitate CF 2. 

SECŢIA 
 

COMPARTIMENT Nr. Paturi 
SPITALIZARE 

CONTNUĂ 

SECŢIA MEDICINĂ INTERNĂ 1  44 

 BOLI CRONICE 6 

REUMATOLOGIE 6 

SECŢIA MEDICINĂ INTERNĂ 2  36 

 ONCOLOGIE MEDICALĂ 6 

 GASTROENTEROLOGIE 6 

HEMATOLOGIE 6 

NEFROLOGIE 6 

SECŢIA CARDIOLOGIE  25 

SECŢIA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE  45 

SECŢIA CLINICĂ CHIRURGIE GENERALĂ   55 

 CHIRURGIE ONCOLOGICĂ 10 

ORL 6 

OFTALMOLOGIE 6 

NEUROCHIRURGIE 5 

SECŢIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ 
ŞI BALNEOLOGIE 

 55 

SECŢIA ENDOCRINOLOGIE    25 
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 ENDOCRINOLOGIE COPII 5 

SECŢIA ATI  25 

SECŢIA PEDIATRIE  25 

SECŢIA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE  70 

SECŢIA NEONATOLOGIE  35 

 TERAPIE INTENSIVĂ 6 

 PREMATURI 6 

SECŢIA CLINICĂ NEUROLOGIE    50 

 RECUPERARE DEFICIENŢI 
NEUROMOTORI 

6 

SECŢIA UROLOGIE   40 

CAMERA DE GARDĂ     

 TOTAL 530 

SPITALIZARE DE ZI                                                                                                                                                   
21 

TOTAL PATURI SPITAL 551 
BLOC OPERATOR 
BLOC DE NAŞTERI 
UNITATE TRANSFUZIE SANGUINĂ (UTS) 
STERILIZARE 
FARMACIE 
COMPARTIMENT DE ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ ŞI TERAPEUTICĂ 
COMPARTIMENT EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ 
APARAT FUNCȚIONAL 

 

LABORATOR ANALIZE MEDICALE  

 COMPARTIMENT IMUNOLOGIE CLINICĂ 

LABORATOR RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICĂ 
 

COMPARTIMENT CITOLOGIE 

COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE 

PROSECTURA 

COMPARTIMENT DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL A INFECŢIILOR NOSOCOMIALE 
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE 
CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ 

AMBULATORIUL INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC CF 2 
Bd. MĂRĂŞTI 63, Sectorul 1 BUCUREŞTI 

CABINET MEDICINĂ INTERNĂ 
CABINET ORL 
CABINET CHIRURGIE GENERALĂ 
CABINET OFTALMOLOGIE 
CABINET NEUROLOGIE 
CABINET PSIHIATRIE 
CABINET MEDICINA MUNCII 
CABINET DERMATO-VENEROLOGIE 
CABINET OBSTRETICĂ-GINECOLOGIE 
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 ASPECTE POZITIVE 
 Spitalul este dotat cu aparatură de înaltă performanţă la nivelul secţiilor, laboratoarelor, sălilor 
de operaţii. Au fost alocate fonduri substanţiale în 2015 (3210 mii lei), de către MT, pentru 
achiziţionarea de aparatură necesară activităţilor medicale şi chirurgicale. La finele anului 2015 s-au 
achiziţionat următoarele aparate medicale: 

SECŢIA APARAT NR. 

BUCĂŢI 

ATI APARAT PENTRU TRATAMENTUL PACIENŢILOR CU INSUFICIENŢĂ 

RENALĂ ACUTĂ DIN ATI (HEMODIAFILTRARE) 
1 

 CENTRIFUGĂ ATI 1 

 MONITOR ATI 5 

 PAT 3 MOTOARE ATI 5 

 ÎNCĂLZITOR SÂNGE/PLASMĂ 1 

 DEFIBRILATOR 1 

 EKG 12 CANALE, PORTABIL, CAMERA DE GARDĂ 1 

 CĂRUCIOR MULTIFUNCŢIONAL MEDICAMENTE PENTRU SECŢII 1 

 APARATE DE ANESTEZIE GENERALĂ 1 

 APARAT DE VENTILAŢIE MECANICĂ 1 

UROLOGIE TURN ENDOSCOPIE UROLOGICĂ 1 

LABORATOR CENTRIFUGĂ LABORATOR 1 

 MICROSCOP LABORATOR 1 

CABINET ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE 
CABINET UROLOGIE 
CABINET BOLI INFECŢIOASE 
CABINET PEDIATRIE 
CABINET RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE 
STERILIZARE 
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCŢIONALE 
LABORATOR DE EXAMINARI PSIHOLOGICE PENTRU SIGURANŢA CIRCULAŢIEI ŞI NAVIGAŢIEI 
COMPARTIMENT EVIDENŢĂ MEDICALĂ, PROGRAMĂRI ŞI INFORMATIZARE  
APARAT FUNCŢIONAL 
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OBSTETRICĂ-

GINECOLOGIE 

MONITOR FETAL OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE 
1 

 SISTEM FETAL DE TELEMETRIE 1 

 CĂRUCIOR MULTIFUNCŢIONAL MEDICAMENTE PENTRU SECŢII 2 

CARDIOLOGIE HOLTER TENSIUNE 12 CANALE 2 

 HOLTER EKG 2 

 CĂRUCIOR MULTIFUNCŢIONAL MEDICAMENTE PENTRU SECŢII 1 

 ECOGRAF CARDIAC 4D 1 

ORTOPEDIE MOTOARE ORTOPEDIE CU ACUMULATORI 1 

 CĂRUCIOR MULTIFUNCŢIONAL MEDICAMENTE PENTRU SECŢII 1 

MEDICALĂ 1 EKG 1 

 CĂRUCIOR MULTIFUNCŢIONAL MEDICAMENTE PENTRU SECŢII 1 

MEDICALĂ 2 HOLTER TENSIUNE 12 CANALE 1 

 HOLTER EKG 1 

 EKG 1 

 CĂRUCIOR MULTIFUNCŢIONAL MEDICAMENTE PENTRU SECŢII 1 

 TRUSĂ ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ SUPERIOARĂ ŞI INFERIOARĂ 

DIAGNOSTICĂ 
 

NEUROLOGIE MONITOR PACIENT FUNCŢII VITALE PENTRU SECŢII 1 

 CĂRUCIOR MULTIFUNCŢIONAL MEDICAMENTE PENTRU SECŢII 1 

 ELECTROENCEFALOGRAF CU FACILITATEA DE EFECTUARE A EMG 1 

CHIRURGIE MONITOR PACIENT FUNCŢII VITALE PENTRU SECŢII 1 

 TARGĂ RX 1 

 CĂRUCIOR MULTIFUNCŢIONAL MEDICAMENTE PENTRU SECŢII 1 

 TRUSĂ ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ SUPERIOARĂ ŞI INFERIOARĂ 1 
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DIAGNOSTICĂ ŞI TERAPEUTICĂ  

 MASĂ DE OPERAŢIE 1 

 RINOLARINGOFIBROSCOP ŞI LAMPĂ FRONTALĂ ORL 1 

 STERILIZATOR CU PLASMĂ 1 

 
 În privinţa competenţei profesionale spitalul dispune de cadre medicale cu competenţe 
profesionale diverse, supraspecializări obţinute în ţară şi străinătate, cu preocupări în domeniul 
cercetării medicale, implicaţi în proiecte europene. În spital îşi desfăşoară activitatea: 74 medici, 
216 cadre medicale cu studii medii, 133 infirmiere/îngrijitoare, 40 de muncitori, personal TESA 41, 
alt personal medical cu studii superioare 29.  
 AMBULATORIUL INTEGRAT DE SPECIALITATE a spitalului CF 2 îşi are locaţia separată în imediata 
vecinătate a clădirii spitalului pe o suprafaţă desfăşurată de 1000 m2 şi are în componenţă 13 
cabinete de specialitate şi un personal format din 17 medici, 25 cadre medii, 5 îngrijitoare. 
 Complexitatea cazurilor internate au impus crearea unor grupuri de studiu interdisciplinare.  
 Întreaga activitate de cercetare în colaborare cu mediul academic şi universitar, este publicată în 
reviste de specialitate, comunicată la congrese, conferinţe, work-shop-uri, mese rotunde etc, dar 
este departe de a fi satisfăcătoare la nivel de spital. Toate aceste realizari de excepţie au fost 
posibile prin calitatea umană şi pregătirea profesională a personalului implicat in activitatea 
Spitalului Clinic CF 2 fără să fie dublate, în cele mai multe cazuri aşa cum ar trebui, şi de o dotare 
tehnică adecvată. În anul 2015, împreună cu forurile tutelare din MT, au fost întreprinse demersuri 
şi s-a reuşit aprobarea de reabilitare-modernizare a spitalului prin Compania Naţională de Investiţii, 
subprogramul „Unităţi sanitare în mediul urban” ce funcţionează sub autoritatea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi a Administraţiei Publice. În prezent suntem în faza de realizare a studiului 
de fezabilitate şi a proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor. 
 Sperăm să transformăm spitalul în Spital Universitar Regional de Urgenţă, prin înfiinţarea 

tuturor departamentelor necesare, îmbunătăţirea calităţii condiţiilor hoteliere şi utilizare judicioasă 

şi eficientă a spaţiilor şi circuitelor conform standardelor europene. Spitalul dispune de un teren în 

suprafaţă de aproximativ 35000 mp, două corpuri de clădire: un corp spitalul propriu-zis în 

suprafaţă de  16400 mp s.d. şi un corp administrativ ce include şi Ambulatoriul Integrat CF 2, 

farmacia spitalului şi serviciul de Anatomie patologică, de aproximativ 4500 mp s.d. 

 Centru de educaţie medicală continuă, în colaborare cu Facultatea de Medicină a Universităţii 

Titu Maiorescu din Bucureşti, spitalul dispune de baza materială necesară, de personal înalt 

calificat cu activitate recunoscută la nivel naţional şi european, precum si de colaborări cu parteneri 

recunoscuţi la nivel naţional în domeniile vizate. 

 ASPECTE NEGATIVE  
 Spitalul nostru continuă să îşi desfăşoare activitatea într-un mediu operaţional cu „jalonări” 
reprezentate de faptul că spitalul este o unitate cu dublă tutelare, subfinanţare prelungită a 
serviciilor prestate şi lipsa fondurilor de investiţii pentru continuarea lucrărilor de consolidare-
modernizare, presiunea socială, politica de personal uneori dictată de forurile tutelare, inerţia 
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personalului la schimbare etc. Cu toate aceste dificultăţi considerăm ca inacceptabile situaţiile de 
genul lipsei egalităţii accesului la servicii medicale, crearea unor liste lungi de aşteptare, infecţii 
nozocomiale incontrolabile, comportament nedeontologic sau lipsa disciplinei la locul de muncă.  
 Reiese clar că dezvoltarea serviciilor medicale în cercul acestor restricţii şi a altora neprevăzute 
reprezintă o piatră de încercare pentru orice echipă managerială. Fiind un spital pavilionar, circuitul 
funcţional al bolnavilor, al alimentelor şi al deşeurilor nu corespunde standardelor actuale ale unui 
spital modern si de aceea, lucrările de modernizare şi consolidare ale spitalului reprezintă unul din 
principalele noastre obiective strategice.  
         În perioada 2013-2015 Spitalul Clinic CF2 a derulat următoarele programe naţionale de 

sănătate: 

 Program 2013 2014 2015 

1 
,,Programul Naţional 

de Oncologie’’ 
 

valoare contract 1.013 mii lei (Contractul Nr.UP 

0083/15/2013 incheiat cu C.A.S.M.B.); 
x 

2 
,,Programul National 

de Ortopedie’’ 
 

valoare contract 123 mii lei (Contractul Nr.UP 

0083/15/2013 incheiat cu C.A.S.M.B.); 
x 

3 
,,Programul National 

de Diabet’’ 
 

valoare contract 4 mii lei (Contractul Nr.UP 

0083/15/2013 incheiat cu C.A.S.M.B.); 
x 

4 
,,Program National 

de Izoimunizare’’ 
 

valoare contract 113 mii lei (Contract nr. 

8740/25.04.2013 şi Contract nr. 

15544/05.08.2013 incheiate cu DSPMB). 

x 

 
Furnizarea de servicii. Activitatea principală constă în oferirea de servicii în regim de spitalizare 

continuă şi spitalizare de zi în secţiile şi clinicile spitalului.  

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

În Spital exista un număr suficient de specialităţi (şi linii de 

gardă corespunzătoare organizate  in funcţie de specialităţi). În ambulatoriiul de specialitate există un deficit de 
aparatură medicală. 

În Spital există Camera de Gardă în noul corp de clădire ce 

urmează a fi transformată în CPU cu consecinţe favorabile 

(ICM crescut); 

Construcţia în sistem pavilionar generează  cheltuieli 

mari cu utilităţile şi dificultăţi în gestionarea circuitelor. 

Au fost reabilitate unele secţii: obstetrică-ginecologie, 

urologia, recuperarea medicală, 

Migraţia personalului medical (medici, cadre medii). 

Serviciile prestate acoperă necesităţile zonei deservite. Spital 

departamental al MT ce deserveşte, în principal, pacienţii 

angajaţi ai instituţiilor aflate în subordinea, sub autoritatea 

Costuri de spitalizare ridicate la unele secţii (cheltuieli de 

personal). 



 

8 
 

sau în coordonarea acestui minister – furnizori de pacienţi. 

Calitatea datelor raportate. Existenţa unui sistem informatic 

integrat care să interconecteze toate serviciile medicale şi 

care să permită o mai bună gestionare a fondurilor 

disponibile şi din care să rezulte prognoze capabile să 

crească adaptabilitatea sistemului la nevoile reale ale 

populaţiei. 

Aparatura CT şi RMN nefuncţionale. Lipsa serviciilor de 

radiologie şi endoscopie intervenţională. 

Dotarea corespunzătoare a  laboratoarelor de analize 

medicale. 

Lipsa personalului pentru aparatura radiologică 

performantă. 

Experienţa profesională a corpului  medical. Unele echipamente uzate moral și fizic. 

.Colaborarea cu Universitatea Titu Maiorescu. Lipsa unui circuit funcţional modern al bolnavilor, 

alimentelor, deşeurilor și vizitatorilor; 

Amplasat în partea de nord a oraşului cu accesibilitate 

uşoara a judeţelor limitrofe. 

Aspect exterior neatractiv. Lipsa izolării termice. 

Suprafaţă mare a terenului – permite dezvoltări ulterioare. 

Siguranţa circulaţiei – sursă sigură de venituri proprii. Lipsa condiţiilor optime hoteliere 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI (RISCURI) 

Relaţii bune cu Ministerul Transporturilor (surse de fonduri 

pentru consolidare-modernizare, aparatură medicală 

performantă), Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate 

Publică Bucureşti. Atragerea factorilor decizionali de la nivelul 

MT în procesul de redresare a spitalului. Colaborări cu alte 

clinici din reţeaua MT. 

Birocraţie, centralizare, cadrul legislativ in schimbare . 

Concurenţa spitalelor publice şi private; Concurenţă 

puternică în zonă reprezentată de spitalele: Elias, 

Sf.Maria, Filantropia 

Adresabilitate crescută şi fără restricţii a unei comunităţi bine 

conturate; 

Nivelul de trai scăzut datorită ratei mari a şomajului. 

Posibilităţi reduse de utilizare a serviciilor în regim de 

coplată; 

Integrarea în UE prin creşterea competenţelor,  a calităţii 

actului medical  şi a posibilităţilor de dezvoltare. Colaborări cu 

spitale similare a reţelei CF din ţările UE şi cu alte organizaţii 

neguvernamentale. 

Acreditarea spitalelor – poate fi o ameninţare dacă 

situaţia existentă mai persistă. 

Transformarea într-un spital clinic regional de urgenţă. 

Accesarea unor finanţări nerambursabile. 

Tendinţa migrării corpului medical către ţările UE cu 

standard de viaţă ridicat 
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DATE REFERITOARE LA MODUL DE ÎNDEPLINIRE A VALORII INDICATORILOR 
ASUMAŢI PRIN CONTRACTUL DE MANAGEMENT 

  Aşa cum se poate vizualiza în graficele următoare, în perioada 2013-2015 au fost realizaţi 
majoritatea indicatorilor de management asumaţi de către echipa de management a spitalului, cu 
exceptia indicatorilor: rata de utilizare a paturilor şi rata mortalităţii.  

CATEGORIA 

DE 

INDICATORI 

DENUMIREA INDICATORULUI 2013 2014 2015 

A. Indicatori 

de 

management 

al resurselor 

umane 

Proportia medicilor din totalul personalului 

angajat al spitalului 
16,90% 16,71% 16.07% 

Proportia personalului medical din totalul 

personalului angajat 
61,74% 62,39% 61,89% 

Proportia personalului medical cu studii 

superioare din totalul personalului medical 
31,63% 34,44% 33,70% 

Numarul mediu de bolnavi consultaţi de un 

medic in ambulatoriu 
1668 1925 1300 

Numarul mediu de bolnavi externati pe un 

medic 
195 305 250 

B. Indicatori 

de utilizare a 

serviciilor 

Numarul de bolnavi externati pe spital 17574 16452 17488 

 

ATI 4265 4305 4570 

Cardiologie 921 855 1155 

Chirurgie 1116 987 1303 

Endocrinologie 1105 901 966 

RMFB 1051 1038 1041 

Medicină Internă 2972 2859 3273 

Neonatologie 1429 1544 1420 

Neurologie 1826 1830 1855 

Obstetrică-Ginecologie 3829 3715 3633 

Ortopedie 2037 1635 1801 
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Urologie 1288 1088 1041 

Durata medie de spitalizare pe spital 6,15 6,13 6,18 

 

ATI 1,11 1,05 0,86 

Cardiologie 7,08 6,74 6,28 

Chirurgie 7,34 7,45 7,56 

Endocrinologie 4,9 4,23 4,42 

RMFB 11,68 11,68 11,53 

Medicină Internă 5,98 6,20 6,14 

Neonatologie 3,4 3,35 6,73 

Neurologie 7,19 7,95 8,32 

Obstetrică-Ginecologie 3,87 3,83 3,92 

Ortopedie 6,51 6,94 5,70 

Urologie 7,98 8,11 7,68 

Rata de utilizare a paturilor pe spital 50,72% 57,58% 61,66% 

 

Cardiologie 50,75% 63,19% 81,06% 

Chirurgie 40,82% 33,59% 50,28% 

Endocrinologie 49,43% 41,74% 47,12% 

RMFB 48,05% 55,36% 60,37% 

Medicină Internă 49,93% 64,72% 70,20% 

Neonatologie 29,54% 40,47% 41,43% 

Neurologie 59,93% 79,71% 85,58% 

Obstetrică-Ginecologie 59,22% 55,62% 55,82% 

Ortopedie 60,57% 69,10% 62,78% 

Urologie 51,22% 69,06% 63,62% 
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Indicele de complexitate a cazurilor pe 

spital 
0,9523 0,9792 1,0554 

 

Cardiologie 1,0656 1,0594 1,0255 

Chirurgie 1,2159 1,3395 1,6211 

Endocrinologie 0,8140 0,9762 0,9588 

RMFB X X X 

Medicină Internă 1,1417 1,1041 1,2610 

Neonatologie 0,8294 0,7323 0,8693 

Neurologie 1,0147 1,1019 1,0546 

Obstetrică-Ginecologie 0,8992 0,8474 0,8384 

Ortopedie 0,8041 1,0331 0,9927 

Urologie 0,7645 0,7445 0,9917 

Procentul bolnavilor cu interventii 

chirurgicale din totalul bolnavilor 

externati din sectiile chirurgicale 

63,30% 65,21% 64,71% 

 Chirurgie 64,96% 67,98% 62,16% 

 Obstetrică-Ginecologie 69,42% 68,13% 69,91% 

 Ortopedie 61,46% 71,01% 68,30% 

 Urologie 46,58% 44,03% 43,52% 

Proportia urgentelor din totalul 

bolnavilor internati pe spital 
32,42% 28,53% 27,53% 

 Cardiologie 1,43% 1,99% 6,32% 

 Chirurgie 32,62% 32,62% 29,47% 

 Endocrinologie 0,27% 0,33% 0,10% 

 RMFB 0,38% 0,58% 0% 

 Medicină Internă 2,00% 1,40% 2,38% 
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 Neonatologie 99,93% 83.81% 100% 

 Neurologie 31,54% 24.37% 22,21% 

 Obstetrică-Ginecologie 61,90% 55,99% 34,93% 

 Ortopedie 33,33% 26,85% 26,87% 

 Urologie 16,23% 4,04% 16,62% 

Proportia bolnavilor internati cu bilet de 

trimitere din totalul bolnavilor internati 

pe spital 

67,51% 69,30% 72,47% 

 Cardiologie 98,42% 99,42% 93,68% 

 Chirurgie 67,29% 73,66% 70,53% 

 Endocrinologie 99,55% 99,67% 99,90% 

 RMFB 99,62% 99,04% 100% 

 Medicină Internă 97,94% 98,64% 97,62% 

 Neonatologie X X X 

 Neurologie 68,29% 75,90% 77,79% 

 Obstetrică-Ginecologie 38,16% 42,50% 50,73% 

 Ortopedie 66,52% 70,15% 73,13% 

 Urologie 83,85% 88.51% 83,38% 

Numarul consultatiilor acordate in 

ambulatoriu 
25021 33356 38812 

Proportia serviciilor medicale spitalicesti 

acordate prin FSZ din totalul serviciilor 

medicale spitalicesti acordate pe spital 

14,55% 20,14% 19,20% 

 

Camera de gardă 0% 5,70% 2,12% 

Cardiologie 5,70% 12,13% 5,25% 

Chirurgie 19,20% 20,21% 27,13% 

Endocrinologie 31,97% 40,88% 40,23% 
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RMFB 2,76% 1,42% 0,19% 

Medicină Internă 23,03% 25,22% 19,80% 

Neonatologie 0 0 0 

Neurologie 0 0,27% 1,17% 

Obstetrică-Ginecologie 0 5,64% 6,22% 

Ortopedie 30,67% 39,89% 28,39% 

Pediatrie 100% 100% 100% 

Urologie 14,52% 25,63% 29,33% 

C. Indicatori 

economico-

financiari 

Executia bugetara fata de bugetul de 

cheltuieli aprobat 
88,82% 81,93% 82,9% 

Procentul cheltuielilor de personal din 

totalul cheltuielilor spitalului 
51,21% 45,01% 44,20% 

Procentul cheltuielilor de personal din 

totalul sumelor decontate de casele de 

asigurari de sanatate din FNUASS pentru 

serviciile medicale furnizate, precum si 

din sumele asigurate din bugetul MT cu 

aceasta destinatie 

69,64% 66,98% 81,66% 

Procentul cheltuielilor cu medicamente 

din totalul cheltuielilor spitalului 
9,34% 8,57% 7,88% 

Costul mediu pe zi spitalizare spital şi 

secţii 

358,53 

lei 

302,96 

lei 

354,32 

lei 

 

ATI 805,87 827,68 1297,55 

Cardiologie 215,10 203,5 216,38 

Chirurgie 323,97 319,58 317,72 

Endocrinologie 233,54 313,23 378,47 

RMFB 138.19 131,15 178,94 

Medicină Internă 215,10 236,61 278,98 
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Neonatologie 388.39 343,24 457,32 

Neurologie 180,42 153,69 195,26 

Obstetrică-Ginecologie 408,68 364,98 496,00 

Ortopedie 250,41 233,56 350,69 

Pediatrie 0 0 0 

Urologie 262,71 224,25 332,01 

Procentul veniturilor proprii din totalul 

veniturilor spitalului (aceasta sintagma 

se refera la toate veniturile obtinute de 

spital, exclusiv cele obtinute din 

contractul cu casa de asigurari de 

sanatate) 

18,33% 32,81% 37% 

 

 

 

 

D. Indicatori 

de calitate 

 

Rata mortalitatii intraspitalicesti pe spital 0,24% 0,27% 0,43% 

 

ATI 0% 0% 0% 

Cardiologie 0,33% 0% 0,52% 

Chirurgie 1,25% 1,13% 1,53% 

Endocrinologie 0% 0% 0% 

RMFB 0% 0% 0% 

Medicină Internă 0,22% 0,16% 0,52% 

Neonatologie 0,07% 0% 0% 

Neurologie 0,77% 1,63% 1,40% 

Obstetrică-Ginecologie 0% 0% 0,03% 

Ortopedie 0,10% 0,11% 0,17% 

Pediatrie 0% 0% 0% 

Urologie 0% 0,14% 0,19% 

Rata infectiilor nosocomiale pe spital 0,00% 0,00% 0,00% 

Rata bolnavilor reinternati in interval de 0,06% 6,75% 7,70% 
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  În anul 2016 dorim să ameliorăm toţi indicatorii ce se reflectă direct în calitatea serviciilor 
medicale şi în creşterea bugetului spitalului. 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA SPITALULUI ÎN PERIOADA 2013-2015 

A. Indicatori ai managmentului resurselor umane 
               Din analiza comparativa a indicatorilor managmentului resurselor umane rezulta ca in anul 
2014 a scazut nr. de medici, respectiv de la 96 in ianuarie 2013 la 92 in decembrie 2014, 
concomitent cu scaderea numarului tottal de angajati si implicit si nivelul indicatorului ,, proportia 
medicilor in totalul personalului angajat al spitalului’’ de la 16,90% la 16,71%. În anul 2015 acest 
indicator ajunge la 16,07% numărul medicilor fiind de 91. 
              Totodata s-a inregistrat o crestere a proportiei personalului medical din totalul personalului 
angajat al spitalului de la 61,74%, in anul 2013, la 62,39% in anul 2014. În 2015 valoarea este de 
61,89%. In ceea ce priveste indicatorul proportia personalului medical cu studii superioare in total 
personal medical in anul 2014 se inregistreaza o crestere de la 31,63% in anul 2013 la 34,44% 
pentru ca în 2015 să fie de 33,70%. Toate aceste mici variaţii ale indicatorilor ţin de migraţia forţei 
de muncă spre spitralele private sau în spaţiul comunitar. 

 

30 de zile de la externare 

Indicele de concordanţă intre 

diagnosticul la internare si diagnosticul la 

externare 

80,18% 90,71% 93,81% 

Procentul bolnavilor transferati catre alte 

spitale din totalul bolnavilor internati 
0,01% 0,08% 0,02% 

Numarul de reclamatii/plangeri ale 

pacientilor inregistrate 
3 4 0 
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B. Indicatori de utilizare a seviciilor           
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              Din analiza comparativă a indicatorilor de utilizare a serviciilor a rezultat că in anul 2014 a 
scazut numarul de bolnavi externati pentru spitalizare continua cu 1122 fata de aceeasi perioada a 
anului trecut in conditiile scaderii duratei medii de spitalizare de la 6,15 in 2013 la 6,13 in 2014, din 
cauza scaderii numarului de pacienti externati pentru majoritatea sectiilor cu exceptia sectiilor: 
Neonatologie si Neurologie care au inregistrat cresteri minore fata de anul precedent.  

Principala cauza a fost faptul ca o parte din pacientii internati in spitalizare continua au fost 
tratati cu proceduri decontate in regim de spitalizare de zi, ceea ce a determinat o crestere a 
cazurilor de spitalizare de zi cu 1043 de cazuri de la 3074 cazuri in anul 2013 la 4117 cazuri in 2014. 
În anul 2015 numărul cazurilor externate creşte faţă de 2014 cu 1036 de cazuri iar DMS se menţine 
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apropiată ca valoare de cea a anului 2014. Totodata s-a inregistrat o crestere a gradului de utilizare 
a paturilor de la 50,72% in 2013 la 57,58% in 2014, ulterior la 61,66% în 2015 datorata noii structuri 
organizatorice cu efect a introducerii unor noi servicii medicale. Ne aşteptăm ca valoarea să crească 
în 2016.  
             In ceea ce priveste indicele de complexitate al cazurilor se observa o crestere semnificativa 
în timp, de la 0.9523 în 2013 şi 0.9792 în 2014, la 1,0554 în 2015 datorata in principal cresterii 
semnificative a ICM pentru sectiile Chirurgie, Endocrinologie, Neurologie si Ortopedie. Mentionam 
ca in anul 2014 fata de anul 2013 s-au inregitrat scaderi ale ICM pentru sectiile: Cardiologie, 
Medicala, Neonatologie, Obstetrica-Ginecologie si Urologie. În anul 2015 s-au înregistrat creşteri în 
majoritatea secţiilor. In anul 2014 se inregistreaza o crestere a procentului pacientilor cu interventii 
chirurgicale din total pacienti externati de la 63,30% in anul 2013 la 65,21%. În 2015 procentul 
scade uşor la 64,71% şi din cauza faptului că modernizarea secţiei chirurgie a durat 10 luni. 
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Din analiza comparativa a indicatorului proportia urgentelor din totalul bolnavilor externati a 
rezultat ca acesta a scazut de la 32,42% in anul 2013, 28,53% in anul 2014 la 26,84% în 2015. După 
ce am reuşit în 2015 să facem să funcţioneze serviciul de radiologie şi imagistică medicală sperăm 
ca procentul să crească în acest an. De asemenea vom face demersurile necesare în vederea 
înfiinţării CPU. 

               
In anul 2014 numarul cazurilor de zi  a crescut de la 3074 cazuri in 2013 la 4117 in 2014. In anul 
2014 fata de anul 2013 proportia cazurilor de zi in total externati a crescut de la 12,96% la 20,14% 
pentru ca în 2015 să scadă uşor la 19,20%. După achiziţionarea aparaturii endoscopice diagnostice 
şi terapeutice (medicină internă, chirurgie, ORL) şi prin înfiinţarea ambulatoriului integrat avem 
motive întemeiate să previzionăm o creştere semnificativă pentru 2016.  
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               In ceea ce priveste numarul bolnavilor internati cu trimitere de la medic raportat la total 
bolnavi se observa o crestere de la 67,51% anul 2013 la 69,30%, ulterior la 72,47% datorită 
constrângerilor legislative privind raportarea DRG şi creşterii semnificative a numărului de pacienţi 
internaţi.   

C. Indicatori economico-financiari  
               Din analiza comparativa a indicatorilor economico-financiari realizati in anul 2014 fata de 
anul 2013 a rezultat ca indicatorul executie bugetara fata de bugetul aprobat a inregistrat o scadere 
de la  88,82% in 2013 la 81,93% in anul 2014. 
              In ceea ce priveste procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului s-a 
inregistrat o crestere semnificativa a acestuia de la 18,33% la 32,81%, datorata in special veniturilor 
obtinute cu finantare POS CCE.. 
              Scaderea procentului cheltuielilor de personal in total cheltuieli de la 51,21% in anul 2013 la 
45,01%, consideram ca are un efect benefic pentru pacientii spitalului, intrucat se vor putea cheltui 
mai multi bani pentru achizitionarea de bunuri si servicii.  
              Spitalul a inregistrat o scadere a procentului cheltuielilor cu medicamentele in total 
cheltuieli 9,34% in anul 2013 la 8,57% in anul 2014. 
             In ceea ce priveste costul mediu pe zi spitalizare se observa o scadere semnificativa  de la 
358,53 lei in anul 2013 la 302,96%in anul 2014, scadere datorata in principal scaderii costului mediu 
pe zi spitalizare pentru sectiile: Chirurgie, RMFB, Neonatologie, Neurologie, Obstretica-Ginecologie, 
Ortopedie si Urologie. 

 

INVESTIŢII  = 3.127.000 lei 

VENITURI  =  38.270.001 lei 

ACTIVE FIXE CORPORALE =  138.764.805 lei 

DISPONIBILITATI BANESTI IN LEI  = 528.421 lei 
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STOCURI DE MATERII SI MATERIALE 
Stocurile de materii si materiale prezinta la 31.12.2015 un sold debitor de  3.184.360 cu urmatoarea 
componenta: 
- materiale consumabile 883.350 lei 
- materiale de natura obiectelor de inventar 2.301.009 lei 
La data intrarii in gestiune bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la 
valoarea de intrare denumita valoare contabila. 
Intrarile si iesirile din gestiune pentru materii si materiale se face prin aplicarea metodei FIFO, 
primul intrat primul iesit. 
 
CREANTE 
Creantele curente inregistrate la 31.12.2015 sunt urmatoarele: 
- contul 461 = 853.295  lei reprezentand concedii medicale achitate si 
nerecuperate de la Casa de sanatate 
- contul 4111 =  924.924  lei clienti in curs de incasare 
- contul 4112 = 166.897  lei reprezinta 50% chirii pentru buget 
 
DATORII 
Datoriile curente la 31.12.2015 sunt urmatoarele: 
- furnizori (ct.401) 5.019.943  lei datorii curente, medicamente, alimente si material 
sanitare cu termen scadent în 2016 
- furnizori investitii (ct.404) 4.047 lei 
- decontari cu salariatii (ct.421) 970.931 lei 
- creditori (ct.427) 44.844  lei 
- alte datorii in legatura cu personalul (ct. 428, 423) 81.870  lei 
- datorii catre bugete (ct. 431, 437, 444, 448) 1.385.905  lei  
- creditori diversi (garantii depuse de furnizori + avans de la clienti in litigiu ) 
 (ct.462)  206.699 lei 
Datoriile catre furnizorii de investitii reprezinta facturi emise pentru lucrari executate pe luna 
Decembrie 2015. 
Toate referatele de necesitatea inaintate de catre personalul unitatii au fost solutionate in 
proportie de 73%, restul nefiind justificate si concludente pentru continuitatea activitatii medicale 
in bune conditii. 
 

VENITURI BUGET INCASARI BUGET INCASARI 

2015 (MII LEI) (MII LEI) % % 

CASMB  

din care : 37,111 31,092 81.52% 81% 

SPITAL 33,996 28,788 74.68% 75% 
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AMBULATORIU 1,179 1,049 2.59% 3% 

PROGRAME 1,936 1,255 4.25% 3% 

VENITURI PROPRII  

din care : 1,961 1,246 4.31% 3% 

VP DIN CHIRII 674 547 1.48% 1% 

VP DIN SERVICII 1,140 576 2.50% 2% 

CERCETARE 2 2 0.00% 0% 

SPONSORIZARI 47 45 0.10% 0% 

P. IZOMUNIZARE 87 65 0.19% 0% 

ALTE VENITURI 11 11 0.02% 0% 

EXCEDENT     0.00% 0% 

PROIECT FEN 3,242 2,814 7.12% 7% 

BUGETUL DE STAT 3,210 3,127 7.05% 8% 

TOTAL BUGET 45,524 38,279 100% 100% 

 

CHELTUIELI CHELTUIELI MII LEI % 

Total CHELTUIELI  

din care : 38274 100% 

CHELTUIELI DE PERSONAL 18132 56.90% 

CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII  

din care : 16629 43.10% 

UTILITATI 1759 5.66% 

CHELTUIELI CU MEDICAMENTE 2192 7.11% 

CHELTUIELI CU MAT. SANITARE 2098 6.13% 

REACTIVI 1075 3.53% 

REPARATII CURENTE 452 0.80% 
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INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI 
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spital, exclusiv cele
obtinute din
contractul cu casa de

 

D. Indicatori de calitate  
           Din analiza comparativa a acestor indicatori  se observa o crestere a ratei mortalitatii 
intraspitalicesti de la 0,24%  in anul 2013 la 0,27 in anul 2014 ulterior la 0,43% în 2015. Acest 
indicator se corelează cu creşterea semnificativă a ICM şi cu adresabilitatea tardivă a paciuenţilor la 
serviciile medicale. 
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           In ceea ce  priveste evolutia indicelui de concordanta a diagnosticului la internare cu 
diagnosticul la externare acesta a scazut de la 80,18% in anul 2013 la 90,71% in anul 2014, şi la 
93,81% în 2015 fapt ce atesta profesionalismul cadrelor medicale din spitalul nostru. 
 
           Totodata, se inregistreaza mentinerea ratei infectiilor nosocomiale la nivel 0%, precum si o 
mentinere a procentului bolnavilor transferati la alte spitale la un nivel foarte scazut, ceea ce atesta  
calitatea serviciilor oferite de spitalul nostru. 
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DATE REFERITOARE LA MODALITĂŢILE DE EVALUARE ŞI CONTROL INTERN APLICATE 

ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC CF 2, PRECUM ŞI LA NORMATIVELE CU CARACTER 

INTERN APLICATE PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII SPITALULUI ŞI CREŞTEREA 

CALITĂŢII ACTULUI MEDICAL 

 Calitatea se referă în egală măsură la creşterea satisfacţiei pacientului, la auditul profesional şi 
la îmbunătăţirea eficienţei sau reducerea costurilor. 
 O importanţă deosebită se acordă în prezent în sistemul sanitar ideii de reacţie de răspuns din 
partea pacientului şi ideii de a oferi acestuia ceea ce îşi doreşte. Satisfacţia pacienţilor înseamnă 
evaluare cognitivă şi reacţie emoţională la elementele structurii (resursele umane, materiale, 
financiare şi mediul spitalicesc), ale procesului (aspecte tehnice şi interpersonale), precum şi la 
rezultatele serviciilor medicale furnizate.  
 Un aspect  al îngrijirilor medicale frecvent studiat este extinderea şi acurateţea comunicării 
medic–pacient. Satisfacţia pacientului este în strânsă dependenţă de claritatea informaţiilor oferite, 
şi aceasta ar putea fi un semn important al calităţii comunicării medic – pacient.  
 Evaluările satisfacţiei asiguraţilor referitoare la calitatea serviciilor medicale primite semnalează 
faptul că nemulţumirile sunt generate în proporţie de peste 70% de deficienţe de ordin 
organizatoric şi administrativ (alimentaţie, curăţenie, încălzire, confort, timp de aşteptare) şi mult 
mai puţin de profesionalismul personalului medical (excepţie cazurile de malpraxis). Modul cel mai 
simplu şi mai puţin costisitor de evaluare a calităţii serviciilor de sănătate este măsurarea 
satisfacţiei pacienţilor. 
 Începând din acest an, s-au introdus în spitalul nostru formularele de satisfacţie a pacienţilor, 
formulare făcute în baza standardelor  . Fiecare pacient trebuie să completeze acest formular la 
externare, acestea fiind ulterior colectate de pe fiecare secţie în parte, săptămânal. La sfârşitul 
fiecarei luni se intocmeşte, în baza lor,  analiza de satisfacţie a pacienţilor, analiză ce este adusă la 
cunoştinţă inclusiv managerului spitalului. 
 Aprovizionarea s-a facut cu ritmicitate la medicamente, materiale sanitare, reactivi, materiale de 
curatenie, materiale de constructii si alimente, pentru care au fost organizate licitatii prin S.E.A.P. si 
pentru care au fost incheiate contracte cu furnizorii. Materialele de curatenie si dezinfectie au fost 
asigurate la timp astfel ca nu s-au inregistrat infectii intraspitalicesti. In ce priveste alimentatia 
bolnavilor aceasta s-a inbunatatit simtitor după încheierea unui nou contract cu furnizorul.........  
 In temeiul prevederilor art.4 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul 
intern şi controlul financiar preventiv, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
subsemnatul Şerban Bucur, în calitate de Manager, declar că Spitalul Clinic CF 2 Bucureşti dispune 
de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere şi aplicare permit conducerii şi 
consiliului de administraţie să furnizeze asigurarea ca fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii 
obiectivelor generale şi specifice spitalului au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, 
eficacitate, eficienţa şi economicitate.  
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Date referitoare la modalităţile de evaluare şi control intern existente şi 
implementate 

 
 Pentru eficientizarea activităţii unităţii sanitare, în vederea creşterii calităţii actului medical, 
precum şi pentru gestionarea eficientă a resurselor, în cadrul Spitalului Clinic CF 2 Bucureşti s-au 
dispus o serie de măsuri în cursul anului 2014, concretizate la nivel organizatoric prin proceduri 
interne cu aplicabilitate la nivelul structurilor (compartimente/birouri/servicii) implicate în 
activitatea administrativă a spitalului, protocoale încheiate la nivelul secţiilor, vizând modul de 
desfăşurare a activităţii medicale şi calitatea actului medical, precum şi o serie de note interne şi 
adrese prin care s-a urmărit implemetarea deciziilor manageriale la nivelul structurilor funcţionale 
ale spitalului, în desfăşurarea activităţii curente.  
 Referitor la procedurile interne de evaluare şi control utilizate, menţionam că aceste proceduri 
sunt cuprinse în cadrul procedurilor operaţionale aplicabile la nivel de serviciu/birou/ 
compartiment.  
 Până în prezent, în cadrul spitalului au fost elaborate şi se aplică o serie de proceduri 
operaţionale, după cum urmează:  
 

A. Serviciul Financiar-Contabilitate: 
1. Procedura privind întocmirea contului de execuţie bugetară-cheltuieli/venituri pe surse de 

finanţare; 
2. Procedura privind modul de respectare al prevederilor legale referitoare la casarea şi declasarea 

bunurilor materiale; 
3. Procedura privind reconstituirea documentelor justificative şi contabile pierdute, sustrase sau 

distruse; 
4. Procedura privind inventarierea anuala; 
5. Procedura privind derularea PNS; 
6. Procedura privind activitatea de  control financiar preventiv propriu; 
7. Procedura privind activitatea casieriei; 
8. Procedura privind monografia contabilă; 
9. Procedura privind întocmirea şi execuţia BVC; 
10. Procedura privind activitatea de încasare a veniturilor; 
11. Procedura privind Angajarea-Lichidarea-Ordonanţarea-Plata (ALOP). 
12. Procedura privind întocmirea şi deounerea situatiilor financiare trimestriale si anuale 
13. Procedura privind circuitul documentelor 

 
B. Farmacie 

14. Procedura de organizare a spaţiului şi dotare a farmaciei; 
15. Procedura de organizare a personalului farmaciei; 
16. Procedura de aprovizionare a farmaciei; 
17. Procedura de recepţie a produselor în farmacie; 
18. Procedura de depozitare a produselor în farmacie; 
19. Procedura de returnare şi retragere a produselor; 
20. Procedura de preparare a medicamentelor în farmacie; 
21. Procedura de eliberare a medicamentelor şi a materialelor sanitare din farmacie în spital; 
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22. Procedura de distrugere a produselor; 
23. Procedura de igiena; 
24. Procedura privind rezolvarea reclamaţiilor; 
25. Procedura de trasabilitate 

 
C. Epidemiologie 

26. Procedura privind utilizarea lenjeriei in spital; 
27. Procedura privind curăţenia şi dezinfecţia sălilor de tratament; 
28. Procedura privind curăţenia şi dezinfecţia chiuvetelor; 
29. Protocol privind curăţenia şi dezinfecţia blocului operator; 
30. Protocol privind curăţenia şi dezinfecţia în saloane şi secţie; 
31. Procedura privind curăţenia şi dezinfecţia pe tipuri de echipamente; 
32. Procedura privind prevenirea infecţiilor respiratorii; 
33. Procedura privind prevenirea infecţiilor urinare la pacienţii cu sondă urinară; 
34. Procedura pentru accesul şi circulaţia vizitatorilor în spital; 
35. Procedura privind curăţenia şi dezinfecţia în spital; 
36. Procedura privind transportul alimentelor; 
37. Procedura privind păstrarea asepsiei în spital; 
38. Procedura de administrare a medicamentelor; 
39. Procedura privind transportul probelor biologice; 
40. Procedura privind transportul lenjeriei; 
41. Procedura de colectare şi transport deşeuri; 
42. Procedura de comunicare internă privind incidenţa infecţiilor nosocomiale; 
43. Procedura de instituire şi comunicare a carantinei; 
44. Protocol de transport al bolnavilor în spital; 
45. Sterilizarea chimica; 
46. Sterilizarea apei pt spălarea chirurgicală; 
47. Sterilizarea la sterilizator cu aer cald(pupinel, etuva); 
48. Sterilizarea cu vapori de apă saturaţi sub presiune; 
49. Sterilizarea la sterilizator cu oxid de etilenă; 
50. Spălarea chirurgicală a mâinilor; 
51. Spalarea aseptica a mainilor; 
52. Spălarea simplă a mainilor; 
53. Cod de culori pt lenjeria curată sau utilizată; 
54. Protocol privind schimbarea şi dezinfecţia lenjeriei provenind de la pacienţi cu risc; 
55. Protocol privind curăţenia în blocul alimentar. 

 
D. Laborator anatomie patologică 

56. Autopsia anatomopatologică, îmbălsămare – igienizare cadavre;  
57. Prelucrarea biopsiilor la parafina; 
58. Procedura examene citologice pe frotiuri din lichide, secreţii, aspirate, amprente; 
 

E. Comitet Director 
59. Activitate Comitet Director; 
60. Procedura privind comunicarea şi evaluarea  satisfacţiei pacientului; 
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61. Procedura privind managementul riscurilor. 
62. Procedura privind comunicarea si evaluarea satisfactiei pacientului 
 
 

F. CIN 
63.   
 

G. Relaţii publice 
64. Răspunsuri, cereri, sesizări 
 

H. Admnistrativ-tehnic 
65.  Procedura privind activităţi tehnice şi de investiţii. 
66. Procedura privind întretinerea instalatiei electrice a spitalului  
67. Procedura privind întretinerea instalatiei sanitare a spitalului  

 
I. Juridic 

68. Procedura închiriere spaţii  
 

J. Serviciul RUNOS 
69. Procedura privind activitatea de voluntariat  
70. Procedura privind încetarea contractului individual de munca 
71. Procedura privind angajarea personalului pe posturi vacante sau temporar vacante 
72. Procedura operationala privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale 

salariatilor Spitalului Clinic CF 2 Bucuresti 
 

K. Serviciul achiziţii publice 
73. Procedura privind declanşarea, fundamentarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice  
 

L. Control Managerial Intern 
74. Procedura privind semnalarea neregularităţilor 

 
M. Birou Statistica si informatica 

75. Procedura de informare a pacientilor cu privire la prelucrarea datelor personale 
 
N. Managementul Calitatii 

76. Procedura operationala privind elaborarea procedurilor operationale 
77. Procedura operationala privind implementarea mecanismulu de feedback al pacientului 

 
O. Secţia ATI 

78.  Anestezia locoregional 
 

P. Secţiile: Neurologie, BFTR, O-G, Medicală  ; Ambulatoriul Integrat CF2 
79. Procedura privind asistenţa medicală de specialitate  

 
Q. Secţiile: Urologie, BFTR, O-G, Medicală, Endocrinologie, Radiologie; Ambulatoriul CF2 
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80. Procedura de investigaţie ecografică  
 

R. Toate Sectiile Spitalului 
81. Procedura de Sistem privind completarea foii de observatie clinica generala 

 
 
 Menţionăm că, în cadrul Spitalului Clinic CF 2 Bucureşti este organizat Compartimentul de Audit 
Public Intern, care funcţionează în baza Legii nr. 672/2002, compartiment la nivelul căruia există 
elaborate şi se aplică proceduri de lucru operaţionale, după cum urmează:  

1. Planificarea activităţii de audit public intern  
2. Pregătirea misiunii de audit intern  
3. Intervenţia la faţa locului şi întocmirea Raportului de audit  
4. Urmărirea stadiului implementării recomandărilor  
5. Raportarea activităţii de audit public intern  

 De asemenea, în legătură cu activitatea medicală desfăşurată în cadrul spitalului, precizăm că, la 
nivelul spitalului, autocontrolul microbiologic se efectuează conform unei planificări, cu ritmicitate 
care variază în funcţie de riscuri (bilunar, lunar, trimestrial sau ori de câte ori este cazul). În cadrul 
acestui autocontrol, se verifică eficacitatea măsurilor de dezinfecţie şi sterilizare, prin recoltări de 
probe de sanitaţie de pe suprafeţe sanitare, aeromicrofloră, materiale şi instrumentar steril. De 
asemenea, se verifică igiena mâinilor personalului, şi se urmăreşte depistarea stării de portaj prin 
recoltarea de probe de pe mâini şi exudate nazo-faringiene la personalul medico-sanitar. De 
asemenea, la nivelul spitalului, se mai desfăşoară şi controlul microbiologic săptămânal al apei 
sterile din blocurile operatorii.  
 
 Totodată, în cadrul spitalului are loc şi actualizarea anuală a Planului de prevenire şi control a 
infecţiilor nosocomiale, existând, ca şi normative cu aplicabilitate internă, şi protocoale de 
curaţenie şi dezinfecţie, spălare a mâinilor personalului, pregătire a instrumentarului pentru 
sterilizare, protocolul de sterilizare, precum şi Codul de gestionare a deşeurilor medicale. 
 Menţionăm că la nivelul secţiilor din structura Spitalului Clinic CF 2 Bucureşti, în activitatea 
medicală desfăşurată în mod curent, se respectă o serie de protocoale de practică medicală, fiind în 
curs de elaborare şi proceduri operaţionale proceduri operaţionale absolut necesare pentru 
acreditarea unităţii sanitare. Vizita de evaluare a celor de la Comisia Naţională de Acreditare a 
Spitalelor urma să se desfăşoare  în trimestrul IV al anului 2014, dar, avand în vedere faptul ca s-a 
cerut replanificarea acesteia, asteptăm aprobarea ca aceasta să se efectueze în trimestrul IV 2015. 
 
 În vederea creşterii calităţii actului medical, la nivelul spitalului s-au desfăşurat în cursul celui de-
al doilea semestru al anului 2014 o serie de activităţi menite a contribui la formarea profesională şi 
specializarea personalului implicat direct în efectuarea actului medical prin prezentări interne în 
cadrul raportului săptămânal pe spital, în baza unei planificări. 
  Totodată continuă derularea proiectuluI „E-SĂNĂTATE – SERVICII MEDICALE DE CALITATE 
PRIN INFORMATIZARE” în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii  
Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) 
pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi creşterea 
eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-
sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.  
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  Pentru acest proiect este prevazuta finantarea nerambursabila in suma totala de 6.315 mii 
lei, din care 4.698 mii lei valoare eligibila si 1.616 mii lei  valoare neeligibila, sume repartizate pe 
întreaga perioadă de implementare a acestuia,  respectiv din mai 2013 pana in mai 2015. 
          In anul 2014 au fost desfasurata urmatoarele activitati din cadrul proiectului: 

- Procedura de achizitie pentru sistem informatic integrat; 
- Incheiere contract furnizor realizare sistem informatic integrat; 
- Livrare si instalare echipamente  si aplicatii software de baza; 
- Consultanta in domeniul managementului de proiect. 

 
 

Date referitoare la controalele şi misiunile de audit desfăşurate în cadrul unităţii 
sanitare, precum şi la măsurile luate pentru remedierea deficienţelor constatate 

 
 Precizăm că în cursul primului semestru al anului 2014, în cadrul Spitalului Clinic CF 2 s-au 
desfăşurat mai multe controale efectuate de către diverse foruri şi instituţii.  
 Astfel, în perioada 10.03-18.04.2014 s-a desfăşurat în cadrul unităţii misiunea de audit a Curţii de 
Conturi a României, în urma căreia auditorii din cadrul acestei instituţii au încheiat un raport de 
audit financiar (raportul nr. 2925/18.04.2014) şi un proces verbal de constatare (având acelaşi 
număr), emiţând totodată Decizia nr. III/14/15.05.2014, privind înlăturarea deficienţelor constatate 
şi consemnate în raport şi în procesul verbal, prin aceste documente fiind dispuse în sarcina 
Spitalului Clinic CF 2 Bucureşti o serie de măsuri.  
 Având în vedere măsurile dispuse prin Decizia Curţii de Conturi a României nr. III/14/15.05.2014 , 
Spitalul Clinic CF 2 Bucureşti a întreprins următoarele activităţi pentru punerea în aplicare a acestor 
măsuri: 

- prin Decizia nr. 174/02.06.2014 s-a constituit Comisia de Solutionare a masurilor 
dispuse de Curtea de Conturi a Romaniei  prin Decizia nr.III/14/15.05.2014; 

- referitor la masura nr. 1 a fost aprobata in data de 08.07.2014 procedura PO-CF2-39-A 
privind elaborarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli; 

- referitor la masura nr. 2  au fost elaborate: 

 PO-CF2-29-A Procedura privind activitatea casieriei; 

 PO-CF2-37-A Procedura privind organizarea si conducerea  contabilitatii 
(monografie contabila), aprobata in data de 28.04.2014; 

 PO-CF2-2-A Procedura privind intocmirea contului de executie bugetara-
cheltuieli/venituri pe surse de finantare, aprobata in data de 09.01.2012 
si revizuita in data de 07.11.2014;  

- referitor la masura nr. 3.1 a fost aprobata in data de 28.10.2014 procedura PO-CF2-40-A 
privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, iar in data de 
07.11.2014 a fost revizuita procedura PO-CF2-2-A Procedura privind intocmirea contului 
de executie bugetara-cheltuieli/venituri pe surse de finantare. 

- referitor la masura 3.2. prin adresa noastra nr. 3184/29.09.2014 s-a comunicat la 
Ministerul Transporturilor anexele 6 si 7 aferente contului de executie pe anul 2013, 
corectate; 

- referitor la masurile 4, 5.1., 5.2. , s-a revizuit procedura operationala PO-CF2-28-A 
privind controlul financiar preventiv propriu si s-a emis decizia managerului  nr. 
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326/29.09.2014 privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu; 

- referitor la masurile 6, 9.1., 10.1. si 11 in sedinta din 26.06.2014, Comitetul Director a 
hotarat sanctionarea persoanelor vinovate cu avertisment scris. Aceaste masuri s-au 
concretizat prin emiterea deciziilor 248,249 si 250 din data de 03.07.2014. In sedinta din 
data de 28.10.2014 Consiliul de Administratie a luat act de actiunile intreprinse de 
conducerea executiva a spitalului in vederea aducerii la indeplinire a masurilor 
6,9.1,10.1 si 11 din Decizia nr. III/14/15.05.2014 . 

- referitor la masura 7 s-a adus la cunostiinta Comisiei de control intern managerial  
aceasta masura in vederea aducerii la indeplinire. In ce priveste implementarea 
standardului 2 Atributii, Functii si Sarcini, neimplement la data auditului, s-a elaborat 
Regulamentul de Organizare si Functionare, fiind  avizat de Consiliul de Administratie 
conform hotararii nr. 5 din 29.10.2014.In ce priveste implementarea standardului 6 – 
Structura Organizatorica, neimplement la data auditului, cu adresa nr. 
2081/16.06.2014, s-a trimis la Ministerul Transporturilor, o noua organigrama a 
spitalului pentru aprobare in baza noii structurii organizatorice aprobata de Ministerul 
Sanatatii, fiind aprobata in baza ordinului MT nr. 1422/09.10.2014. 

- referitor la masura 8.1. s-au prevazut doua posturi pentru Serviciul Audit Intern in noua 
organigrama a spitalului, aprobata in baza ordinului MT nr. 1422/09.10.2014. Prin 
adresa noastra nr. 10190/22.12.2014 s-a solicitat Serviciului RUNOS scoaterea la 
concurs a unui post auditor intern.  

- referitor la masura 8.2, auditorul intern a prezentat  planul de audit intern pentru anul 
2014, cuprinzand obiective auditabile aferente activitatii anului 2013, precum si planul 
de audit intern pentru anul 2015, cuprinzand obiective auditabile aferente activitatii 
anului 2014;        

- referitor la masura 9.2  a fost aprobata in data de 19.12.2014 procedura PO-CF2-41-A 
Procedura privind activitatea de incasare a veniturilor spitalului; 

- referitor la masura 9.3 a fost facturata contravaloarea penalitatile de intarziere 
datorate de S.C. HELP NET FARMA S.A. si S.C. YONTEC CONCEPT S.R.L.. Totodata a fost 
incasata suma de 8855,21 lei de la S.C. HELP NET FARMA S.A; 

- referitor la masura 9.4 s-au extins verificarile la contractele de inchiriere procedandu-se 
la calcularea si facturarea de penalitati de intarziere in valoare de 40.037,22 lei, din care 
s-au incasat 5854,16lei. 

- referitor la masura 10.2 s-a amendat Contractului nr. 210/30.03.2012 incheiat cu S.C. 
YONTEC CONCEPT S.R.L. prin corectarea corespunzatoare a clauzelor contractuale 
referitoare la calculul chiriei si raspunderea contractuala, potrivit legii; 

- referitor la masura 10.2, in data de 09.05.2014, S.C. YONTEC CONCEPT S.R.L. a depus la 
casieria spitalului suma de 500 lei, reprezentand garantia de bun serviciu aferenta 
Contractului nr. 210/30.03.2012. 

- referitor la masura 10.4 Serviciul Financiar-Contabilitate a identificat garantiile de bun 
serviciu constituite pentru contractele de inchiriere, urmand ca impreuna cu Serviciul 
Juridic si Serviciul Administrativ sa ia masuri de calculare si constituire a garantiei de 
bun serviciu, dupa caz; 

- referitor la masura 12 incepand cu luna aprilie 2014 s-a renuntat la achizitionarea 
serviciilor de consultanta pentru achizitii; 
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- referitor la masura 13 s-a emis decizia nr. 276/05.08.2014 privind constituierea comisiei 
pentru verificarea existentei contoarelor electrice si a apometrelor proprii , precum si 
verificarea suprafetelor inchiriate.Conform Procesului verbal nr. 6251/20.08.2014 
privind verificarea suprafetelor inchiriate si contoarelor de apa si energie s-a constatat 
ca S.C. YONTEC CONCEPT S.R.L nu are instalat contor electric, propunandu-se si 
solicitandu-se instalarea acestuia. 

 
     Pana la sfarsitul anului 2014 din cele 22 de masuri dispuse prin decizia Curtii de Conturi a 
Romaniei au fost finalizate 18, iar pentru restul masurilor s-a solicitat prelungirea perioadei de 
solutionare pana la data de 31.03.2015.     
 
 In cursul anului 2015 a fost continuata activitatea de ducere la indeplinire a masurilor dispuse 
prin Decizia Curţii de Conturi a României nr. III/14/15.05.2014, respectiv indeplinirea celor patru 
masuri al caror termen a fost prelungit pana la 31.03.2015, si anume: 

- Masura nr.8.1:”Organizarea activitatii de audit intern potrivit legii” – cu aprobarea 
Ministerului Transporturilor, a fost publicat in M nr.134/12.02.2015, partea a III a, 
anuntul privind organizarea unui concurs pentru ocuparea a doua posturi de auditor. 
Conform PV nr.3008/16.04.2015, la concur s-a prezentat doar o persoana, care a si 
ocupat un post;. 

- Masura nr.9.3:’Facturarea si incasarea integrala a contravalorii penalitatilor datorate, 
de la S.C. HELP NET FARMA S.A., in valoare de 8.855,21 lei, si S.C. YONTEC CONCEPT 
S.R.L. , in valoare de 7686,41 lei – Au fost emise facturi pentru contravaloare 
penalitatilor catre cele doua societati comerciale; S.C. HELP NET FARMA S.A. a achitat 
integral contravaloarea penalitatilor. Referitor la  S.C. YONTEC CONCEPT S.R.L. a fost 
transmisa somatie , cu termen de plata, urmand ca in cazul in care nu isi va achita 
contravaloarea penalitatilor, sa se faca actiune in instanta, in vederea recuperarii 
acestora. 

- Masura nr.10.2 : „Luarea masurilor pentru amendarea Contractului nr.210/30.03.2012 
incheiat cu S.C. YONTEC CONCEPT S.R.L., prin corectarea clauzelor contractuale – A fost 
intocmit si semnat de ambele parti contractuale, Actul Aditional nr.3 la Contractul 
nr.210/30.03.2012, prin corectarea corespunzatoare a clauzelor contractuale 
referitoare la calculul chiriei, conform legii;. 

- Masura nr.10.4: „Extinderea verificarilor constituirii garantiei de bun serviciula toate 
contractele de inchiriere atribuite „ – Serviciu Financiar – Contabilitate a identificat 
garantiile de bun serviciu constituite pentru contractele de inchiriere ;Serviciul juridic a 
luat masuri pentru constituirea garantiilor de bun serviciu, conform caietelor de sarcini, 
prin adrese transmise locatarilor;. 
 

        
    In perioada 10.06.2015 – 26.06.2015 , Corpul de Control al Ministrului Transporturilor, in baza 
Ordinului nr.736/09.06.2015 a afectuat un control tematic la Spitalul Clinic CF Nr.2 
Bucuresti.Perioada supusa verificarilor a fost 2013 – 2014, iar obiectivele controlulkui au fost 
urmatoarele: 

- Executia bugetului de veniturisi cheltuieli; 
- Modul de respectare a disciplinei financiar – contabile; 
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- Modul de administrare si gestionare a resurselor financiare; 
- Situatia creantelorsi arieratelor; 
- Verificarea respectarii legalitatii privind incheierea si derularea contractelor 

comerciale;. 
    Masurilor impuse,ca urmare a Controlului Corpului de Controlal Ministerului Transporturilor ,au 

fost analizate de Comisa de disciplina a Spitalului Clinic CF 2 Bucuresti, numita prin Decizia nr. 

198/23.06.2014,  in data de 18.09.2015, orele 13.30, la Sala de Sedinte, Parter, Corp C,avand ca 

obiectiv analizarea faptelor descrise in Raportul nr. 27993/20.07.2015, al Corpului de Control al 

MinisteruluiTransporturilor . 

Au fost luate urmatoarele masuri: 

La punctul 1 referitor la “Regulamentul de Organizare si Functionare”, dna. Mihaela Ene 

aduce la cunoastinta comisiei faptul ca acesta este finalizat, aprobat de Comitetul Director si 

inaintat spre apobare Consiliului de Administratie. 

La punctul 2 referitor la “grup electrogen” :sunt inteprinse toate demersurile in vederea 

efectuarii lucrarii; se asteapta virarea banilor pentru inceperea lucrarilor. 

La punctul 3 referitor la “sursa proprie de apa” :suntem in stadiu de obtinere a 

Certificatului de Urbanism (la solicitarea Companiei Nationale de Investitii) si pentru demararea 

reabilitarii si consolidarii Spitalului CF 2, conform aprobarii obtinute de la Ministerul Dezvoltarii, 

Companiei Nationale de Investitii si a domnului Ministru al Transporturilor. 

La punctul 4 referitor la “executia bugetara/arierate” : conform situatiei contabile anexate, 

intocmita de ServiciulFinanciar-Contabilitate, arieratele spitalului se ridică în prezent la 8,5 milioane 

lei 

La punctul 5 referitor la “plata dubla Universal Med Cleaning SRL” : s-a inaintat adresa 

catre SC Universal Med Cleaning SRL.  

               ► In raspunsul societatii Universal Med Cleaning SRL, inregistrat cu numarul 

6185/04.308.2015 se explica faptul ca nu au putut returna suma de 18.603.1 lei intrucat aceasta a  

avut poprire asiguratorie pe conturi si urmeaza ca, dupa ridicarea popririi asiguratorii, sa efectueze 

plata catre spital. 

► Pe de alta parte a fost revizuita procedura privind circuitul facturilor si emiterea ordinelor 

de plata, de catre Serviciul Financiar-Contabil, inaintata Serviciului RUNOS cu adresa nr. 

7354/09.09.2015, care a emis Decizia nr. 421/10.09.2015. 

► In ceea ce priveste sanctionarea persoanelor vinovate de efectuarea platii duble catre SC 

Universal Med Cleaning SRL, comisia hotaraste ca masura sa fie discutata dupa incheierea 

raportului de audit extern. 
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La punctul 6 referitor la “creante prescrise in dosarul cu SC Militaru Instal Construct 

M.I.C.SRL”in valoare de47.695,83 lei , comisia de disciplina constata urmatoarele:  

- Ordonanta emisa la data de 22.03.2007 in Dosarul  nr. 12937/P/2002,aflat pe rolul 
Parchetului De Pe Langa Judecatoria Sectorului 1, evidentiaza faptul ca semnaturile 
platitorului apartin fostului Manager Voicu Radu Tudoransi Directorului Economic Stoian  
Ana Ligia din acea perioada, si “probabil” Referentului de la Serviciul Contabilitate - 
Ionescu Madalina Teodora. 
 

- In aceeasi Ordonanta se stipuleaza faptul ca semnatura altor angajati a fost falsificata. 

 
- Deoarece persoanele mai sus-mentionati nu au fost gasite vinovate, Parchetul de Pe 

Langa Judecatoria Sectorului 1 dispune neanceperea urmaririi penale. 

 
- Comisa de Disciplina constata faptul ca nu a fost introdusa pe latura civila, actiune de 

recuperare a debitului.  

 
- Intrucat de la constatarea faptei si pana in prezent au trecut 14 ani, suma de bani fiind 

prescrisa, nu se mai pot inteprinde masuri pentru recuperarea ei. 

 
            La punctul 7 referitor la Planul Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2015, mentioam ca 

la aceasta data acesta este finalizat si aprobat de Comitetul Director si Consiliul Medical.  

► Referitor la faptul ca nu  exista o procedura sau norma interna elaborata cu 

privire la achizitiile directe (Anexa 1 b), Comisia de Disciplina aduce la cunostinta 

Comitetului Director si Serviciului Managementul Calitatii acest fapt, urmand a se elabora 

procedura. 

La punctul 8 referitor la “Contractul de finantare nr. 774/324local/20.05.2013” (proiectul 

E-Sanatate ─ SERVICII MEDICALE DE CALITATE PRIN INFORMATIZARE”),din notelede relatii nr. 

7183/03.09.2015 si 7174/03.09.2015, intocmite de Managerul de Proiect, dl. Adrian Pop si de 

doamna Director Financiar-Contabil Raluca Bogdanescu, comisia constata la ora actuala ca 

programul informational “E-Sanatate – SERVICII MEDICALE DE CALITATE PRIN INFORMATIZARE” 

functioneaza in  cadrul spitalului din luna aprilie 2015. Din luna aprilie pana in prezent, colaborarea 

cu SC RADCOM SRL s-a imbunatatit treptat atat la nivelul spitalului (D.R.G.), cat si la Serviciul 

Financiar-Contabilitate, Farmacie si Ambulatoriul CF 2. 

Fata de luna iunie 2015 , pana in prezent, comisia de disciplina constata existenta unor 

sedinte bisaptamanale intre reprezentantii SC RADCOM SRL, registratorii medicali, medici si 

responsabilii DRG  pe sectii. 
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Se constata ca valoarea cheltuielilor neeligibile achitata din venituri proprii este de 

424.019,09 lei, mai mica decat valoarea initiala ce trebuia suportata de baneficiar, respectiv 

589.966,94 lei, rezulta astfel o economie de 165.947,84 lei. 

Aceste cheltuieli au fost asumate odata cu semnarea contractului de finantare si nu au 

grevat semnificativ bugetul spitalului. 

De asemenea, sumele alocate acestui proiect, nu puteau fi redirectionate, iar sumele 

rambursabile ca si cheltuielile neeligibile conform Raportului, pe langa ca au fost impuse OIPSI, nu 

acopereau suma necesara punerii in functiune a generatorului electric, suma evaluata de catre 

IPTANA la aproximativ 1 milion lei. 

► Referitor la “Contractele de asociere in participatiune nr. 205/08.07.2004 si nr. 

532/12.11.2014, intre Spitalul CF 2, SC ELDA si Centrul Medical Romar SRL  au fost incheiate in baza 

unei hotarari judecatoresti, ca urmare a rezilierii unui contract din anul 2004, asa cum se arata in 

Raport. 

Referitor la datoria de 180.000 lei, aceasta suma a fost achitata cu OP nr. 1313/14.07.2015 .  

Pe de alta parte, comisia de disciplina a spitalului nu considera ca inoportuna furnizarea de 

servicii de radiologie si imagistica medicala de inalta performanta catre pacienti. 

Referitor la tarife, acestea sunt in conformitate cu Contractul Cadru aprobat de Ministerul 

Sanatatii si CNAS si a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 

Contractului Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătatepentruanii 2014 ‐ 2015, care prevede ca un aparat mai vechi de 7 ani 

sa aiba un tarif mai mic. 

Comparand Contractul de Asociere in Participatiune nr. 532 din 08.07.2004 cu Contractul de 

Asociere in Participatiune nr. 781 din 12.11.2014, se poate constata diferenta evidenta a 

procentelor obtinute de Spitalul Clinic CF 2.  

► Referitor la derularea contractului 412/27.05.2013 intre Spitalul CF Nr.2 si SC Gada 

Group ROMANIA SA, mentionam ca acest ecograf (Philips iU – 4D) a adus beneficii spitalului, in 

primul rand prin cresterea calitatii actului medical al pacientilor internati (diagnostic corect) si in 

mai mica masura la veniturile proprii ale spitalului, in functie de cereri. 

Subliniem acest fapt pentru ca principalul venit al spitalului este cel incheiat cu CASMB, 

acest ecograf crescand adresabilitatea la nivelul sectiei obstetrica-ginecologie. 

Intre timp, ecograful a fost reparat, in urma contractului de sponsorizare nr. 489 pe care SC 

Gada Group l-a incheiat in data de 15.06.2015. 
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Compartimentul Juridic prezinta copia celor doua contracte : Contract de Inchiriere nr. 

412/27.05.2013 si Contract de Sponsorizare nr. spital  489/15.06.2015, pentru ecograful Philips iU – 

4D. 

► Referitor la “Contractul de servicii nr. 186/03.03.2014”(ROMANIAN CATERING), 

hotararea Comitetului Director din data de 17.09.2015 a fost de reziliere a acestui contract. S-a 

transmis adresa catre SC ROMANIAN CATERING SRL  de reziliere incepand cu data de 20.10.2015 a 

contractului din lipsa fondurilor banestisi pentru neandeplinirea obligatiilor contractuale de catre 

aceasta societate. 

► Referitor la “Achizitia produsului Granulox”.Acest produs este unul cu efect  de 

cicatrizare la nivelul plagilor atone, supurate si tratate chirurgical, din gama de varf. Chiar daca este 

mai scump, beneficiul se regaseste in scutirea duratei de spitalizare si reintegrarea socio-

profesionala a pacientilor intr-un timp mai scurt. 

Referitor la distribuirea acestui produs catre Serviciul Administrativ,  aceasta a fost o eroare 

sesizata si corectata la timp. 

Achizitia Granuloxului s-a facut prin intermediul catalogului de produse oferit de S.E.A.P. si 

Contractelor nr. 377/07.05.2015, respectiv 428/27.05.2015. 

La punctul 9 referitor la “chitante anulate pe Sectia Obstetrica-Ginecologie”,  Comitetul 

Director in urma sesizarii acestui Raport, a schimbat procedura de incasare a coplatei si a modificat 

valoarea acesteia de la 9 lei la 10 lei, avand in vedere si combaterea fenomenului de coruptie. In 

acest moment se incaseaza la casierie. 

Procesul  - Verbal al Comisiei de Disciplina a fost aprobat de Comitetul Director al Spitalului 

Clinic CF Nr.2 bucuresti si prezentat Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic CF Nr.2 Bucuresti. 

 

Date referitoare la comisiile care îşi desfăşoară activitatea în cadrul spitalului, 
precum şi la atribuţiile acestora 

 
 Considerăm că pentru buna desfăşurare a activităţii medicale, eficientizarea acesteia, precum şi 
pentru monitorizarea activităţii unităţii sanitare şi adoptarea de măsuri în vederea creşterii calităţii 
actului medical, o importanţă deosebită o are şi activitatea desfăşurată de comisiile, comitele şi 
consiliile constituite la nivelul Spitalului Clinic CF 2 Bucureşti. Astfel, pentru analiza unor probleme 
complexe, de interes în activitatea curentă a spitalului şi a subunităţilor sale, s-au constituit comisii, 
componenţa nominală fiind desemnată prin decizie a managerului spitalului.  
 La nivelul spitalului şi-au desfăşurat activitatea în cursul anului 2014 următoarele consilii, 
comitete şi comisii:  
1. CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC având următoarele atribuţii:  
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a) asigurarea planificării strategice în domeniul său de competenţă, definind obiective strategice ale 
cercetării ştiinţifice medicale în unitatea sanitară în concordanţă cu priorităţile, obiectivele şi 
activităţile specifice ERA (European Research Area);  
b) de a aplica, monitoriza şi evalua politicile necesare realizarii obiectivelor naţionale privind 
cercetarea ştiinţifică medicală;  
c) de implicare a colectivelor clinicilor cu activitate de cercetare medicală în creşterea vizibilităţii 
ştiinţifice şi implicit medicale a spitalului;  
d) fundamentarea, elaborarea şi actualizarea anuală a politicilor şi strategiilor în domeniul cercetării 
ştiinţifice medicale din cadrul clinicilor spitalului;  
e) dezvoltarea resursei umane înalt performante a spitalului şi promovarea cercetării de excelenţă 
în domeniile medicale prioritare la nivel european;  
f) identificarea şi atragerea resurselor de finanţare interne şi externe.  
 
2. CONSILIUL MEDICAL este compus din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul şef şi directorul 
de îngrijiri. Preşedintele Consiliului Medical este directorul medical.  
 Principalele atribuţii ale consiliului medical sunt:  
a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii 
medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;  
b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii 
performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;  
c) elaborarea proiectului de plan de achiziţii al spitalului în limita bugetului estimat;  
d) întarirea disciplinei economico-financiare;  
e) desfăşurarea activităţii de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale 
desfăşurate în spital, inclusiv: evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul 
spitalului sau în Ambulatoriul acestuia, monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în 
activitatea medicală, prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale.  
 Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu compartimentul de calitate, comisia DRG şi 
cu compartimentul de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale (CPCIN) de la 
nivelul spitalului.  
Alte atribuţii ale consiliului medical sunt:  
a) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul 
spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;  
b) elaborează planul anual de îmbunăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl 
supune spre aprobare Managerului;  
c) înaintează Managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor 
medicale desfăşurate la nivelul spitalului;  
d) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator/compartiment şi face 
propuneri Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;  
e) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri Managerului cu privire la structura şi 
numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;  
f) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;  
g) înaintează Managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare 
continuă a personalului medico-sanitar;  
h) face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală 
desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate;  
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i) reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează 
accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;  
j) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, 
colaborând cu Colegiul Medicilor din România;  
k) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 
desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  
l) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri 
foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc);  
m) participă, alături de Manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi 
în alte situaţii speciale;  
n) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în 
vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la 
medicamente;  
o) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a 
pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;  
p) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 
condiţiile legii;  
q) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, 
referitoare la activitatea medicală a spitalului;  
r) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în  
vigoare.  
 
3. CONSILIUL de ETICA este format din 7 membri, pentru o perioada de 3 ani, având următoarea 
componenţă:  
a) un medic cu cel mai mare grad didactic sau, după caz, decanul de vârsta al medicilor din spital;  
b) un reprezentant al consiliului local ori judeţean sau, după caz, consilierul juridic;  
c) directorul de îngrijiri;  
d) un reprezentant al direcţiei de sănătate publică;  
e) un secretar, fără drept de vot.  
 Consiliul de etica se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui 
acient/aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost 
încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale.  
 Atribuţiile consiliului etic sunt următoarele:  
a) analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic-asistentă, a 
normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;  
b) verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare;  
c) sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcari ale codului de 
deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională 
aprobate potrivit legii;  
d) analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori 
auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie 
de caz, măsuri de intrare în legalitate;  
e) veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu 
caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale;  
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4. COMISIA PENTRU MEDICAMENTE-ANTIBIOTICOTERAPIE are ca atribuţii:  
a) stabilirea politicii de antibioterapie a Spitalului Clinic CF2 Bucuresti;  
b) măsurarea şi urmărirea consumului de antibiotice;  
c) urmărirea fenotipurilor de rezistenţă antibacteriană;  
d) stabilirea protocoalelor de profilaxie şi terapie antibiotică;  
e) organizarea de audit privind consumul de antibiotice;  
f) stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile în 
farmacia spitalului;  
g) stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la cazuri bine 
selecţionate şi documentate medical, pe bază de referat; aceasta din urmă trebuie să prezinte 
criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi recomandări de 
experţi;  
h) analizarea referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizarea lor de 
către medici specialişti corespunzători profilului de acţiune al medicamentului solicitat;  
i) verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa 
medicală;  
j) verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analizarea lor comparativ cu raportarea 
lunară a situaţiei financiare;  
k) elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie 
naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale;  
l) comisia poate solicita rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de 
medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni;  
m) comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când 
acel tratament se consideră inutil.  
 
5. COMISIA DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL A INFECŢIILOR NOSOCOMIALE (CPCIN) are 
următoarele atribuţii:  
a) se întruneşte periodic (lunar sau în funcţie de situaţii);  
b) analizează factorii de risc ce duc la apariţia infecţiilor nosocomiale;  
c) validează protocoale interdisciplinare de prevenţie a infecţiilor nosocomiale;  
d) validează protocoale de proceduri, precauţii de izolare, metode şi manopere specifice;  
e) analizează periodic indicatorii de frecvenţă a infecţiilor nosocomiale.  
 
6. COMISIA DE EVALUARE A NIVELULUI CANTITĂŢILOR EFECTIV CONSTATATE CA PIERDERI 
NATURALE CU OCAZIA INVENTARIERII SAU PREDĂRII DE GESTIUNE monitorizează îndeplinirea 
prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 754/2004 privind limitele admisibile de perisabilitate 
pentru produsele din unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii.  
 
7. COMISIA DE ETICĂ MEDICALĂ PENTRU STUDIUL CLINIC AL MEDICAMENTULUI îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu procedurile de lucru scrise, păstrează înregistrări scrise privind 
activitatea ei şi procesele verbale ale întâlnirilor, acţionează în conformitate cu regulile de bună 
practică în studiul clinic şi reglementările legale în vigoare. Comisia de etică trebuie să stabilească, 
să documenteze în scris şi să respecte procedurile sale de lucru care se vor referi la următoarele 
aspecte:  
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a) verificarea iniţială şi verificările de supraveghere a desfăşurării studiului;  
b) precizarea frecvenţei controalelor pentru supraveghere în cursul studiului în funcţie de 
problematica acestuia;  
c) emiterea, în conformitate cu reglementările în vigoare, a raportului de verificare rapidă şi a 
aprobării scrise/opiniei favorabile pentru supraveghere în cursul studiului, în funcţie de 
problematica acestuia;  
d) emiterea, în conformitate cu reglementările în vigoare, a raportului de verificare rapidă şi a 
aprobării scrise/opiniei favorabile, pentru modificări minore în studiul aflat în desfăşurare care are 
deja aprobarea Consiliului Etic;  
e) precizarea că nu trebuie admisă includerea în studiu a nici unui subiect înainte de emiterea de 
către CE a aprobării scrise/opiniei favorabile pentru studiul respectiv;  
f) precizarea că nu trebuie să se producă abateri de la protocol sau modificări ale acestuia înainte 
de obţinerea aprobării scrise/opiniei favorabile, pentru un amendament adecvat, cu excepţia 
situaţiilor în care trebuie eliminat imediat riscul pentru subiecţi sau când modificările se referă 
numai la aspecte logice sau administrative ale studiului;  
g) precizarea că investigatorul trebuie să raporteze prompt CE abaterile de la protocol, modificările 
care cresc riscul subiecţilor, informaţiile noi despre posibile influenţe nefavorabile asupra siguranţei 
subiecţilor sau desfăşurării studiului;  
h) asigurarea că CE informează prompt în scris investigatorul/instituţia cu privire la: decizia/opinia 
sa privind studiul, motivele pentru decizia sa, procedurile folosite pentru revenirea asupra acestor 
decizii.  
 
8. COMISIA DE ALIMENTAŢIE ŞI DIETETICĂ se poate întruni lunar şi ori de câte ori există solicitări şi 
va urmări următoarele obiective:  
a) existenţa regimurilor alimentare diversificate pe afecţiuni;  
b) modul de întocmire a regimurilor alimentare;  
c) calcularea valorilor calorice şi nutritive;  
d) pregătirea şi distribuirea alimentelor;  
e) modul de primire, recepţionare, depozitare al alimentelor;  
f) respectarea circuitelor funcţionale în întreg blocul alimentar;  
g) asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în toate etapele parcurse de alimente de la recepţie până 
eliberarea către secţii;  
h) controlul stării de sănătate al personalului Blocului Alimentar.  
 
9. COMISIA COMPARTIMENTULUI DE CALITATE are sarcina de a asigura monitorizarea internă a 
calităţii serviciilor medicale furnizate, prin urmărirea respectării criteriilor de calitate, referitoare la:  
a) oportunitatea continuării spitalizarii la 24 de ore;  
b) înregistrarea datelor despre evoluţia stării de sănătate a pacientului, confirmarea diagnosticului 
la 24/72 de ore în foile de observaţie;  
c) indicarea medicaţiei în foaia de observaţie, concordanţa medicaţiei prescrisă în foaia de 
observaţie cu cea efectiv eliberată prin condica de medicamente;  
d) vor fi efectuate, prin sondaj, un număr de minim două evaluări lunare, pentru fiecare secţie în 
parte;  
e) data efectuării sondajelor şi constatările vor fi înregistrate în Registrul de activitate al nucleului 
de calitate cu semnătura persoanei care a efectuat sondajul;  
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f) întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate şi urmărirea lunară pentru reactualizarea 
acestuia, calcularea punctajului aferent criteriilor de calitate referindu-se la: decizia de internare a 
bolnavilor, internarea pacienţilor pe secţie în funcţie de concordanţă cu diagnosticul principal la 
internare, igienizarea pacienţilor, transportarea/însoţirea pacientului internat pe secţie, externarea  
pacientului (înmânarea scrisorii medicale şi după caz a reţetei gratuite/compensate);  
g) prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, pe 
fiecare secţie în parte şi global pe spital, conducerii spitalului; propunerile vor fi aduse şi la 
cunoştinţa medicilor şefi de secţie;  
h) elaborarea unor materiale cu informatii utile pacientului şi aparţinătorilor (date generale despre 
spital, programul de vizită pentru aparţinători, medicul curant, modalitatea de contact a acestuia, 
etc.) ce vor fi puse la dispoziţia acestora în momentul internării pe secţie.  
 
10. COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ are ca scop asigurarea implicării 
salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, având 
următoarele atribuţii:  
a) aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă ;  
b) urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi 
eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;  
c) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi 
sănătatea în muncă;  
d) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de 
muncă;  
e) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 
profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;  
f) efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;  
g) efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în 
muncă;  
h) informează inspectoratele teritoriale de muncă despre starea securităţii muncii în propria 
unitate;  
i) realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale 
procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc..), cu 
implicaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;  
j) dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către 
conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, 
acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de 
securitate şi sănătate în muncă pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie 
prezentat Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului Bucuresti;  
k) verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de 
protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi;  
l) verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce 
au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă.  
 
11. COMISIA DE FARMACOVIGILENŢĂ are următoarele atribuţii:  
a) verifică corespondenţa baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea unităţii şi 
conform legislaţiei în vigoare;  
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b) analizează toate cazurile de reacţii adverse şi va urmări întocmirea fişelor de reacţii adverse şi va 
propune metode mai bune de diagnostic a reacţiilor adverse;  
c) prezintă periodic informari cu privire la aceasta activitate şi propuneri de îmbunătăţire a acestei 
activităţi.  
 
12. COMISIA DE ANALIZĂ DRG are următoarele atribuţii:  
a) lunar face analiza foilor de observaţii nevalidate de INCDS, face propuneri la CAS pentru 
revalidare şi prezintă soluţii pentru reducerea numărului de cazuri nevalidate;  
b) prezintă periodic informări Spitalului privind concluziile analizelor făcute şi propuneri de 
îmbunătăţirea activităţii.  
 
13. COMISIA DE TRANSFUZIE ŞI HEMOVIGILENŢĂ are următoarele atribuţii:  
a) monitorizarea nivelului de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul spitalului;  
b) elaborarea şi implementarea documentaţiei necesare aplicării în practica din spital a ghidurilor 
de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;  
c) evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor 
categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital;  
d) monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului;  
e) organizarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de hemovigilenţă la nivelul spitalului şi 
colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse severe;  
f) elaborarea şi implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din spital, a 
sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital şi la nivelul secţiilor, privind 
activitatea de transfuzie sanguină.  
 
14. COMISIA DE ANALIZĂ A DECESELOR INTRASPITALICEŞTI funcţionează în conformitate cu Legea 
nr. 95/2006 şi Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 921/2006.  
 
  De asemenea, trebuie amintit faptul că a fost înfiinţat NUCLEUL DE CALITATE, prin Decizia 
managerului nr. 342/7.12.2011, a cărei activitate are o desosebită importanţă şi pentru procesul de 
acreditare a spitalului. Din cadrul comisiei fac parte atât membrii comitetului director cât şi 
coordonatorii şi şefii tuturor serviciilor şi birourilor din cadrul spitalului ce au absolvit cursul de 
management al calităţii. Astfel, atribuţiile nucleului de calitate al Spitalului Clinic CF 2 sunt si acelea 
de a verifica îndeplinirea de către spital a standardelor de acreditare, precum şi luarea măsurilor 
care se impun pentru îndeplinirea acestor condiţii.  
ALTE COMISII: 
15. STRUCTURA CONTROL INTERN MANAGERIAL; 

16. COMISIE CERCETARE DISCIPLINARA; 

17. COMITETUL DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA; 

18. COMISIA DE ETICA MEDICALA PENTRU STUDIUL CLINIC AL MEDICAMENTULUI; 

19. COMISIA DE ANALIZA PENTRU EVALUAREA CAZURILOR INVALIDATE DE SNSPMPDSB; 

20. COMISIE INTERNA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI ; 

 

SITUATIE  LITIGII CIVILE SI PENALE DIN PERIOADA 2013 – 2015 
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Nr.dosar Instanta  Parti Obiect  Stadiu 

9804/303/2013 Judecatoria 

Sector 6 

 Reclamant :Spitalul 

Witing 

Parat :Spit. Clinic CF 2 

Cerere 

valoare 

redusa 

Finalizat 

Pierdut 

de Spital 

16585/299/2013 Judecatoria 

Sector 1 

 Reclamant :Radu Ion 

Parat :Spit. Cf 2 

pretentii In curs 

de 

judecare 

45240/299/2013 Judecatoria 

Sector 1 

 Intimat Militaru Barbu 

Mihai 

Petent : Spitalul CF 2 

Plangere Finalizat 

Dosar 

prescris 

34676/299/2013 Judecatoria 

Sector 1 

 Reclamant :Carcei Ion 

Parat :Spit. CF 2 

contestatie In curs 

de 

judecare 

5804/120/2013 Tribunalul 

Dambovita 

 Reclamant : Marin 

Ioana Liliana 

Parat : Spitalul CF NR.2 

Drepturi 

banesti 

Finalizat 

Castigat 

de Spita 

3448/93/2013 Tribunalul 

Ilfov 

 Reclamant :Stan 

Daniel, Eftimie Adela 

si altii 

Parat : Spitalul Clinic 

CF 2 

Drepturi 

banesti 

Finalizat 

Castigat 

de Spital 

13820/3/2014 Tribunalul 

Bucuresti 

 Contestator :Predescu 

Ionel 

Parat : Spitalul CF 2 

Litigiu 

munca 

In curs 

de 

judecare 

50565/299/2013 Judecatoria 

Sector 1 

 Inculpat:ChiritaM., 

Stanescu Geany, 

Florea Simona 

p. civ.:Spit.CF Nr.2 

delapidare In curs 

de 

judecare 

3193/330/2014 Tribunalul  Inc:Stanemir Sandel penal Finalizat 
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Ialomita P. civ.:Spit. CF 2 Castigat 

de Spital 

16243/3/2014 Tribunalul 

Bucuresti 

 Reclamant; S.C. 

AUSTRODACH S.R.L. 

Parat:Spitalul CF 2 

Ordonanta 

de plata 

OUG 

119/2007 

Finalizat 

Castigat 

de Spital 

32915/3/2014 Tribunalul 

Bucuresti 

 Reclamant: S.C. H&G 

PROMOTOR 

Parat:Spitalul CF 2 

Ordonanta 

de plata 

OUG 

119/2007 

Finalizat 

Pierdut 

de Spital 

32349/299/2014 Judecatoria 

Sector 1  

 Creditoare 

:Universitatea de 

stiinte agronomice 

Debitor:Spitalul CF 2 

Ordonanta 

de plata 

OUG 

119/2007 

Finalizat 

Pierdut 

de spital 

48199/299/2014 Judecatoria 

Sector 1 

 Creditor:S.C. SERVICII 

SALUBRITATE 

Debitor:Spitalul CF 2 

Ordonanta 

de plata 

OUG 

119/2007 

Finalizat 

Pierdut 

de Spital 

24039/299/2014 Judecatoria 

Sector 1 

 Creditor:S.C. 

INTREPR.MECANICA 

Debitor:Spitalul CF 2 

Ordonanta 

de plata 

OUG 

119/2007 

Finalizat 

Pierdut 

de Spital 

29863/3/2014 Tribunalul 

Bucuresti 

 Reclamant:S.C. INEDIT 

CAR 

Parat:Spitalul CF 2 

Obligatia de 

a face 

In curs 

de 

judecare 

11392/3/2014 Tribunalul 

Bucuresti 

 Reclamant:SERBAN 

MARIAN 

Parat:Spitalul CF 2 

Contestatie 

decizie de 

concediere 

Finalizat 

Castigat 

de Spital 

14415/3/2015 Tribunalul 

Bucuresti 

 Reclamant :PETA 

DUMITRU 

Parat :Spitalul CF 2 

Contestatie 

decizie de 

concediere 

In curs 

de 

judecare 
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29148/3/2014 Tribunalul 

Bucuresti 

 Reclamant :COSTEA 

DAN 

Parat :Spitalul CF 2 

Contestatie 

decizie 

avertisment 

In curs 

de 

judecare 

16792/3/2015 Tribunalul 

Bucuresti 

 Reclamant :S.C.TODY 

LABORATORIES 

Parat :Spitalul CF 2 

Comunicare 

informatii 

de interes 

public 

In curs 

de 

judecare 

31479/3/2013 Tribunalul 

Bucuresti 

 Reclamanti ;Slabaru A, 

Ionescu B. si altii 

Drepturi 

banesti 

In curs 

de 

judecare 

27176/3/2014 Tribunalul 

Bucuresti 

 Reclamant :S.C. 

MEDIPLUS EXIM 

Parat ;Spitalul CF 2 

Ordonanta 

de plata 

OUG 

119/2007 

In curs 

de 

judecare 

8179/3/2015 Tribunalul 

Bucuresti 

 Creditor :S.C. 

ROMANIAN CATERING 

Debitor :Spitalul CF 2 

Ordonanta 

de plata 

OUG 

119/2007 

In curs 

de 

judecare 

3021/299/2014 Judecatoria 

Fetesti 

 Reclamant:Spitalul 

Clinic CF Nr.2 

Parat: Tarzianu 

George Alexandru 

Parte civila-

conducere 

sub 

influenta 

alcoolului 

In curs 

de 

judecare 

22357/3/2015 Tribunalul 

Bucuresti 

 Reclamant; Pistol 

Viorica 

Parat: Spitalul clinic CF  

Litigiu de 

munca 

In curs 

de 

judecare 

26793/3/2015 Tribunalul 

Bucuresti 

 Reclamant:Sindicatul 

Sanitas 

      Parat:Spitalul Clinic CF  

 

 

Litigiu de 

munca 

In curs 

de 

judecare 



 

47 
 

 

  
Managementul Spitalului Clinic CF 2 Bucureşti este orientat spre imbunatatirea calitatii 

serviciilor medicale oferite pacientilor, aplicarea unui sistem unic si coerent de prestare a serviciilor 
medicale si a actului medical, care sa raspunda cerintelor standardelor de calitate, legislatiei in 
vigoare si in concordanta cu practicile moderne de prevenire, diagnosticare si tratament, astfel 
incat sa se asigure un raport optim intre asteptarile pacientilor, satisfactia profesionala a 
personalului medical si eficienta economica. 

Pentru indeplinirea acestor obiective ne propunem următoarele: 

 mentinerea nivelului de competenta profesionala a echipei medicale; 

 cresterea gradului de satisfacţie a pacientilor cu privire la necesităţile şi asteptarile lor fata de 

actul medical; 

 siguranta pacientilor prin reducerea la minimum a riscului de complicatii sau alte pericole 

legate de furnizarea serviciilor medicale; 

 eficacitatea tratamentului aplicat si imbunatatirea starii de sanatate a pacientilor; 

 eficienta serviciilor medicale acordate, prin optimizarea raportului calitate-costuri; 

 infrastructura fizica pentru sustinerea actului medical si pentru confortul pacientilor; 

 

Câteva propuneri privind remedierea deficientelor: 
 dotarea (în continuare) secţiilor cu aparatura medicala noua în vederea introducerii de noi 

servicii medicale (cardiologie intervenţională); 

 
Lista de invetitii 2016 

    

   
Total 

4.585.
985 lei 

Nr. Aparatura 
cantit

ate pu 
Valoar

e Tip 

1 Proiect trafo 1 
1.211.

876 
1.211.

876 

amenajare 
cladire, teren, 
constructii, 
instalatii 

2 

Refacere canalizare, put, bazin de apa, instalatii 
subterane (caldura, apa rece, apa calda, energie 
electrica, date), sistematizare pe verticala, 
heliport - SFZ 1 50.000 50.000 proiectare 

3 Igienizare BO Ortopedie 1 
100.00

0 
100.00

0 
amenajare 
cladire 

4 CPAP NAZAL  Infantflow ptr. nou nascuti 1 49.000 49.000 
echipament 
medical 

5 Masa radianta Babytherm 8010 1 41.000 41.000 
echipament 
medical 

6 Masa resuscitare (Neopuff) 1 36.000 36.000 
echipament 
medical 

7 Blender O2                 1 9.920 9.920 
echipament 
medical 
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8 Incubator Isolette    2 27.000 54.000 
echipament 
medical 

9 Neolife 1 19.400 19.400 
echipament 
medical 

10 Lampi fototerapie 3 4.500 13.500 
echipament 
medical 

11 Instrumentar electrochirurgie moderna 1 58.000 58.000 
echipament 
medical 

12 Instrumentar ORL 1 30.000 30.000 
echipament 
medical 

13 
Instrumentar  endoscopie terapeutica - 
chirurgie, ORL 1 

145.65
0 

145.65
0 

echipament 
medical 

14 Instrumentar laparoscopie 1 40.000 40.000 
echipament 
medical 

15 Lift corp D 1 
117.60

0 
117.60

0 
echipament 
medical 

16 
Ecograf de înaltă performanţă cu elastografie si 
substanta de contrast 1 

540.00
0 

540.00
0 

echipament 
medical 

17 Lampa scialitica cu monitoare incorporate 2 
270.00

0 
540.00

0 
echipament 
medical 

18 
Aparat electrochirurgie moderna Ligasure - 
BOWA 2 

280.80
0 

561.60
0 

echipament 
medical 

19 Echipare spalatorie 1 
161.34

7 
161.34

7 
echipament 
medical 

20 Amenajare spalatorie 1 96.000 96.000 
echipament 
medical 

21 Ventilator ATI 2 
180.00

0 
360.00

0 
echipament 
medical 

22 EKG 4 10.000 40.000 
echipament 
medical 

23 Monitoare ATI  4 27.000 
108.00

0 
echipament 
medical 

24 Sisteme de calcul 10 2.500 25.000 
Echipament de 
birou 

25 Sistem de spalare endoscopie 2 5.670 11.340 
echipament 
medical 

26 Sertare blocuri anatomie patologica 48 1.734 83.232 
echipament 
medical 

27 
Lamoteci (Biblioteci de lame) anatomie 
patologica 48 1.740 83.520 

echipament 
medical 

 

 incheierea de contracte de service pentru aparatura; 

 repararea aparaturii existente ; 

 angajarea de personal medical pentru sectiile cu deficit; 
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 reamenajarea spaţiilor din spital (ortopedie, neurologie, pediatrie, ATI, medicină internă) – 

contract Compania Naţională de Investiţii, subprogram „Unităţi sanitare din mediul urban” 

 reamenajarea spaţiilor din ambulatoriul de specialitate; 

 

Propuneri pentru atragere de venituri proprii: 
 marirea taxelor cu indicele inflatiei; 

 servicii medicale cu plată; 

 închirierea spatiilor neocupate din cadrul ambulatoriului Griviţa. 

 
Manager, 

Prof. Univ. Dr. Daniel Cochior 
  


