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1. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE A SPITALULUI CLINIC 

DE RECUPERARE IAȘI 

1.1. Tipul și profilul spitalului 

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi este ordonator de credite terțiar în subordinea 

Consiliului Local Iaşi din anul 2010, prestând servicii medicale spitalicești în domeniul  

ortopediei, reumatologiei, balneologiei, recuperării cardio-pulmonare şi neurologice, medicina 

muncii, recuperării neuromotorii şi ORL. 

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi este un spital clinic cu secții universitare care asigură 

asistenta medicală, desfășoară activitate de învățământ, cercetare științifică – medicală şi de 

educație continua, având relații contractuale cu instituții de învățământ medical superior 

acreditate și asociații profesionale medicale. Spitalul are personalitate juridică, acreditat 

CONAS din anul 2014, reacreditat în ciclul 2 ANMCS în februarie 2020, clasificat I M şi este 

ordonator terțiar de credite în subordinea Consiliului Local Iași. 

Spitalul Clinic de Recuperare  Iași a luat ființă în  anul 1978, având un patrimoniu ce 

cuprinde  32.280 m2 teren,  din care 7329,84 m2 arie construită la sol. Existența izvoarelor 

sulfuroase Nicolina a fost factorul hotărâtor ce a decis amplasarea spitalului în această zonă, 

acesta impresionând prin arhitectura sa deosebită, care constă în retragerea succesivă a 

nivelurilor.  

 Baza de tratament a spitalului este unică prin diversitatea de proceduri pe care o oferă. 

Apele sulfuroase ale bazei de tratament au fost evaluate din punct de vedere al proprietăților 

biochimice şi terapeutice şi au cea mai mare concentrație de sulf din toată zona SE a Europei. 

Aceste ape au efecte terapeutice extraordinare şi au potențat dezvoltarea posibilităților de 

tratament. Se adaugă piscinele recent modernizate cu apă sulfuroasă, piscina pentru înot 

terapeutic (cea mai mare din lași până în prezent), sectorul de hidrotermoterapie cu băi de 

plante, băi galvanice, duşuri subacvale, jacuzzi, sauna, sectorul de fizioterapie, electroterapie, 

aerosoli şi masaj, sălile de kinetoterapie.  

Alături de această dotare care îi oferă unicitate, renumele deosebit de care se bucură 

spitalul este dat de înalta ținută profesională a medicilor şi experiența în domeniul recuperării 

în afecțiuni ortopedice, neurologice, reumatologice, cardiovasculare, respiratorii, metabolice, 

neuro-motorii, O.R.L. 
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 Activitatea complexă multidisciplinară desfășurată în spital definește oferta de servicii 

medicale de recuperare, având ca obiectiv prevenirea sau reducerea la minim a consecințelor 

fizice/funcționale psihice/socioprofesionale rezultate din apariția unei boli, procesul de 

recuperare desfășurându-se de la debutul afecțiunii şi până la epuizarea restantului funcțional 

bio-psiho-social. 

  În contextul internațional actual al sistemelor de sănătate profilul de recuperare a 

câștigat o importantă deosebită pe piața serviciilor medicale, pornind de la premisa costului 

inacceptabil economic, profesional şi social al bolnavului care nu a fost integrat într-un sistem 

de reabilitare eficient.  

 Finalitatea acțiunilor de reabilitare o constituie redarea unor membri activi societății 

capabili să se autoîntrețină şi să fie productivi pentru societate. Beneficiul este deopotrivă 

pentru individ, care are bucuria şi satisfacția independenței fizice, cât şi pentru societate, care 

nu mai este constrânsă să plătească pensii de boală sau de invaliditate, dimpotrivă, să 

beneficieze de pe urma prestației celor recuperați. Spitalul Clinic de Recuperare a fost construit 

tocmai pentru a realiza acest deziderat, având o bază materială şi resurse naturale unice şi un 

personal calificat și antrenat în realizarea activităților specifice reabilitării. 

1.2. Caracteristici relevante ale pacienților Spitalului Clinic de 

Recuperare Iași 

Figura 1 evidențiază faptul că în anul 2020, sub 33% din pacienții spitalului sunt din 

alte județe, în general din zona Moldovei comparativ cu anii anteriori când peste 50 % din 

pacienții erau din alte județe fapt explicat de măsurile restrictive impuse în anul 2020 datorate 

pandemiei COVID-19. 

 
Figura 1. Pacienții spitalizați 2020 în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iași, după domiciliu 
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       Majoritatea pacienţilor se adresează secţiilor clinice Reumatologie I şi Reumatologie II, 

secţia de Recuperare, Medicina Fizică şi Balneologie, Ortopedie-Traumatologie. Peste 60% 

din pacienţii internaţi în Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi au beneficiat de servicii complete 

de investigaţii şi tratamente recuperatorii având ca scop reducerea gradului de dizabilitate.  

 
Figura 2 Principalele diagnostice externate în 2020 

 

 În conformitate cu Raportul Mondial privind Dizabilitatea, reabilitarea reprezintă „un 

set de măsuri ce asistă indivizii care au sau ar putea dezvolta o dizabilitate, să obțină și să 

mențină o funcționare optimă în cadrul interacțiunii cu mediul lor înconjurător” (Organizația 

Mondială a Sănătății, 2011). 

 Date științifice recente demonstrează că bolile reumatice și musculoscheletale 

reprezintă cauza principală de dizabilitate, peste o treime dintre persoanele cu dizabilități din 

Europa suferind de o boală reumatică sau musculoscheletală. Astfel, aceste boli constituie 

cauza principală a durerilor acute și cronice musculoscheletale și reprezintă explicația a 38% 

dintre bolile ocupaționale 

Pacienții care se adresează Spitalului Clinic de Recuperare Iași sunt cei care suferă cu 

precădere de unul din următoarele diagnostice: tulburări ale discului lombar şi ale altor discuri 

intervertebrale cu radiculopatie, artrită reumatoidă cu implicarea altor organe sau sisteme, 

localizări multiple, spondilită anchilozantă, localizări multiple în coloana vertebrală, după cum 

se poate observa și din figura 3.  
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Figura 3.  Morbiditatea spitalizată - Acuți din alte județe, Ianuarie – Decembrie 2020 

Sursa: https://hospitalnet.ro/report/dscacutialtejudete?pid=76&fp=1 

 

Dintre pacienții din alte județe diagnosticați cu tulburări ale discului lombar şi ale altor 

discuri intervertebrale cu radiculopatie (G55.1*), cei mai mulți vin județul Vaslui. Totodată, 

cei mai mulți pacienți cu artrită reumatoidă cu implicarea altor organe sau sisteme, localizări 

multiple sunt originari din județele Vaslui (98) și Suceava (74). 

Tabelul 1. Morbiditatea spitalizată - Acuți din alte județe, detaliat pe județe 2020 

Judet Cod 

diagnostic 

Diagnostic Total cazuri 

Vaslui M51.1+ Tulburări ale discului lombar şi ale altor discuri intervertebrale cu 
radiculopatie (G55.1*) 

117 

Vaslui M05.30+ Artrită reumatoidă cu implicarea altor organe sau sisteme, 
localizări multiple 

98 

Suceava M05.30+ Artrită reumatoidă cu implicarea altor organe sau sisteme, 
localizări multiple 

74 

Neamţ M05.30+ Artrită reumatoidă cu implicarea altor organe sau sisteme, 
localizări multiple 

67 

Vaslui M45.00 Spondilita anchilozantă, localizări multiple în coloana vertebrală 60 

Botoşani M05.30+ Artrită reumatoidă cu implicarea altor organe sau sisteme, 
localizări multiple 

52 
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Botoşani M51.1+ Tulburări ale discului lombar şi ale altor discuri intervertebrale cu 
radiculopatie (G55.1*) 

47 

Neamţ M45.00 Spondilita anchilozantă, localizări multiple în coloana vertebrală 44 

Neamţ M51.1+ Tulburări ale discului lombar şi ale altor discuri intervertebrale cu 
radiculopatie (G55.1*) 

44 

Suceava M51.1+ Tulburări ale discului lombar şi ale altor discuri intervertebrale cu 
radiculopatie (G55.1*) 

39 

Botoşani M32.8 Alte forme de lupus sistemic eritematos 26 

Suceava M45.00 Spondilita anchilozantă, localizări multiple în coloana vertebrală 26 

Bacău M05.30+ Artrită reumatoidă cu implicarea altor organe sau sisteme, 
localizări multiple 

25 

Botoşani M45.00 Spondilita anchilozantă, localizări multiple în coloana vertebrală 24 

Neamţ M17.0 Gonartroza primară, bilaterală 24 

Vaslui M17.0 Gonartroza primară, bilaterală 24 

Vaslui M50.1 Afecţiune a discului cervical cu radiculopatie 24 

Neamţ M34.8 Alte forme de scleroza sistemică 23 

Tabelul 1. Morbiditatea spitalizată - Acuți din alte județe, detaliat pe județe 2020 

Sursa: https://hospitalnet.ro/report/dscacutialtejudete?pid=76&fp=1 

1.3. Structura secțiilor clinice și paraclinice ale spitalului 

Structura organizatorică a spitalului aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății 798/ 

02.06.2010 modificată cu avizul Ministerului Sănătății nr. XI/A/56301/FB/32/05.01.2018; 

XI/A/52566/SP/13196/16.10.2019 și aprobarea autorității locale nr. 7195/23.01.2018; 

117230/29.10.2019 a fost modificată în anul 2020 cu avizul Direcției de Sănătate Publică Iași 

nr. 37053/17.12.2020 și aprobată de Municipiul Iași prin adresa nr. 1862/08.01.2021: 

 Secția clinică reumatologie I             80 paturi 

 Secția recuperare, medicina fizică și balneologie          75 paturi 

 Sectia clinică reumatologie II             40 paturi 

 Sectia clinică ortopedie și traumatologie           80 paturi 

       Din care: 

 - compartiment ATI                                     5 paturi 

            - comp. recuperare medic. ortopedie și traumatologie        20 paturi  

 Secția clinică recuperare medicală-cardiovasculară          60 paturi 

  Din care: compartiment medicina muncii          10 paturi  

 Secția clinică recuperare medicală-respiratorie          25 paturi 

 Secția clinică recuperare medicală- neurologie          70 paturi 
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 Secția recuperare neuromotorie            70 paturi 

 Secția clinică ORL              30 paturi 

  Din care: 

   - compartiment implant cohlear     5 paturi 

   - compartiment ATI         5 paturi 

                                    - compartiment pentru copii                    5 paturi 

Total               530 paturi 

             Spitalizare de zi                                                                20 paturi    

În plus, Spitatul Clinic de Recuperare Iaşi cuprinde:  

 Farmacie; 

 Bloc operator; 

 UTS ( Unitate de Transfuzii Sanguine); 

 Sterilizare; 

 Prosectură 

 Laborator analize medicale; 

 Laborator radiologie și imagistică medical; 

 Laborator tehnic de specialitate pentru exploatarea rațională a apelor minerale 

utilizate în cura interna și externă; 

 Laborator recuperare, medicina fizică și balneologie (baza de tratament); 

 Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale; 

 Compartiment audiologie; 

 Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitatea: medicină internă, recuperare, 

medicină fizică și balneologie, ortopedie și traumatologie, ORL, neurologie, 

reumatologie, cabinet pshiologie/logopedie, cabinet acupunctură; 

 Ambulatoriu de specialitate pentru sportivi; 

 Aparat funcțional.  

Față de structura avizată anterior, în anul 2020 s-a solicitat și aprobat următoarele 

modificări în structura organizatorică: 

1. Desființarea Laboratorului de Explorări funcționale aflat la etajul I al unității sanitare. 

În ultimii doi ani, la nivelul secțiilor au fost achiziționate echipamente și s-au amenajat 

spații pentru efectuare de explorări specifice specialității de către medicii secțiilor cu 
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competențe în domeniu, ceea ce a dus la diminuarea semnificativă a numărului de proceduri 

efectuate în cadrul Laboratorului de Explorări Funcționale. Dacă în anii 2013, 2014, 2015, 

2016 numărul procedurilor efectuate  a fost de 35000 anual, în anul 2018 acesta a scăzut la 

12000, iar în anul 2019 Laboratorul de Explorări Funcționale  și-a diminuat activitatea, 

realizând un număr de 10500 proceduri. 

2. Transformarea  Secției Clinice Medicina Muncii  - 40 paturi, din care: 

 20 paturi  compartiment radiopatologie, utilizate temporar de către 

următoarele secții : 

-10 paturi de către Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie 

- 5 paturi de către Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie 

- 5 paturi de către Secția Clinică Reumatologie II. 

În 10 paturi, în Compartiment Clinic Medicina Muncii, în  cadrul Secției Clinice 

Recuperare Medicală Cardiovasculară și 10 paturi redistribuite Secției de Recuperare Medicală 

Cardiovasculară. 

3. Paturile aferente Compartimentului de radiopatologie  se regăsesc în structura 

organizatorică a secțiilor care le-au utilizat temporar respectiv: 

- Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie           - 75 paturi  

- Secția Clinică Reumatologie II    - 40 paturi 

- Secția Clinică Ortopedie –Traumatologie   - 80 paturi  

   Propunerea de modificare a structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Recuperare 

este justificată și prin analiza gradului de ocupare al paturilor de aproximativ 45% realizat de 

Secția Clinică Medicina Muncii în ultimii 10 ani. 

1.4. Resurse umane  

       Datorită dezvoltării pieței de servicii medicale private în domeniul recuperării medicale, 

factorul uman a devenit punctul forte al spitalului în lupta competițională, surclasând dotarea 

și infrastructura ca factori competiționali în evaluarea unităților medicale cu paturi. 
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Figura 4. Categoria profesională a angajaților Spitalului Clinic de Recuperare Iași, în 2020 

 

 Analizând personalul după pregatirea profesională se poate observa că în anul 2020 cei 

mai mulți angajați au avut studii postliceale (41%), urmați de cei cu studii superioare (28%), 

ceea ce este specific domeniului de activitate al spitalului şi denotă interesul pentru formare şi 

dezvoltare profesională. 

 
Figura 5. Structura personalului Spitalului Clinic de Recuperare Iași, pe grupe de vârstă 

 

 Figura 5 prezintă structura pe categorii de vârstă a personalului instituției. După cum se 

poate observa, majoritatea angajaților, 264 de persoane, au vârsta cuprinsă între 41 și 50 de ani 

ceea ce relevă un grad ridicat de expertiză și vechime în specialitate. Totodată având în vedere 

ponderea semnificativă a personalului peste 50 de ani se evidențiază necesitatea stabilirii unei 

politici de recrutare în vederea menținerii și dezvoltării serviciilor medicale prestate. 
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Structura de personal a spitalului, pe categorii și structuri funcționale, la nivelul anului 

2020, este următoarea: 

Tabel nr. 2. Structura de personal a spitalului, pe categorii și structuri funcționale 

Profesia/ funcţia Număr posturi 

conform stat de 

funcții aprobat 

Număr 

posturi 

ocupate 

Număr 

posturi 

vacante 

Medic reumatologie 11 6 5 

Medic recuperare, medicină fizică şi balneologie 14 10 4 

Medic medicină internă  8.5 7 1.5 

Medic ortopedie traumatologie 7 6.5 0.5 

Medic neurologie  6.5 4 2.5 

Medic ORL 5 4 1 

Medic medicina muncii 3,5 1.5 2 

Medici medicina sportivă 4 1 3 

Medic ATI 4 4 0 

Medic radiologie şi imagistică medicală 5 4 1 

Medic laborator 6.5 6 0.5 

Medic epidemiolog 1 1 0 

Cercetare 2 0 2 

Farmacist 2 0 2 

Alt personal cu studii superioare (kineto, 

logopezi,biochimişti, bioing, biolog) 

44 33 11 

Asistent medical 266 215 51 

Asistent medical farmacie 8 6 2 

Infirmier, îngrijitor  176 145 31 

Registrator, statistician 28 17 11 

Muncitori 39 28 11 

Responsabil Managementul Calitaţii 1 1 0 

Personal administrativ 49 34 15 

Medici rezidenţi 163 146 17 

Total general 854 680 174 
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 Din situația prezentată în Tabelul nr. 2 se poate observa că ponderea posturilor ocupate 

este de 79.62%  faţă de numărul de posturi aprobate în statul de funcții. Proporția numărului 

de posturi ocupate față de numărul de posturi din staul de funcții  fiind una destul de mică la  

registratori medicali, muncitori și alt personal cu studii superioare - kinetoterapeuți. 

 

Tabel nr. 3. Fluctuația personalului din asigurări 

 

 

Nr. 

Crt 

Structura de personal 
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1 Numar total de personal, 

din care: 

516 495 476 475 478 472 534 543 544 548 524 

2 Personal sanitar total: 315 305 294 295 296 293 320 328 328 333 322 

2.1 Medici 57 55 50 51 50 47 56 57 60 60 61 

2.2 Rezidenți 28 27 26 24 26 27 31 34 34 34 33 

2.3 Personal mediu 230 223 215 220 220 219 233 237 234 239 228 

3 Personal auxiliar sanitar 135 126 123 121 119 116 148 149 148 150 139 

4 TESA 32 32 33 32 33 33 34 36 38 36 35 

5 Muncitori 34 32 29 27 30 30 32 30 30 29 28 
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1.5. Evoluția indicatorilor statistici (2010 - 2020)  

Evoluția principalilor indicatori statistici ai Spitalului Clinic de Recuperare Iași în 

ultimii 10 ani sunt prezentați în tabelul următor: 

Tabel nr. 4 Evoluţia indicatorilor statistici în perioada 2010 – 2020 

Denumire 

indicator 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pacienti 

externati 
17720 15919 16664 16780 16883 16812 16822 16554 16299 16494 7619 

Zile 

spitalizare 
171522 157868 163684 163156 170891 168219 167807 163498 158163 153123 59970 

Durata 

medie de 

spitalizare 

9.70 9.90 9.80 9.70 10.10 10.00 10.00 9.90 9.70 9.30 7.80 

ICM 0.6475 1.1067 1.1371 1.2238 1.2176 1.1723 1.2946 1.3442 1.3568 1.3587 1.4922 

Rata de 

utilizare a 

paturilor 

85.38 82.70 88.47 84.34 88.34 86.96 86.51 84.29 81.54 78.98 30.92 

Rulajul pe 

pat 
32.20 30.50 32.90 31.70 31.90 31.74 31.80 31.30 30.80 31.10 14.5 

Mortalitatea 0.04 0.03 0.024 0.023 0.02 0.02 0.004 0.0121 0.0061 0.0243 0.3019 

Pacienti 

externati 

spitalizare 

de zi 

4279 3413 5350 6361 6855 7547 7790 9018 9599 10451 6077 

Nr. analize 

Laborator 

de analize 

medicale 

308905 297202 353670 398125 376294 332440 339065 345675 335587 326498 207050 

Nr. analize 

Laborator 

radiologic 

40436 39866 46144 48342 52849 55102 34642 40044 36075 71361 22478 

Prin analiza datelor comparative  se observă în anul 2020 o scădere de peste 50% a 

pacienților internaţi datorată măsurilor restrictive impuse pe perioada pandemiei COVID-19. 

Având în vedere specificul unității sanitare, programările au fost temporizate până la ridicarea 

restricțiilor și au fost create condițiile pentru oferirea de servici medicale în condiții optime și 

de siguranță a pacienților cu nevoi medicale urgențe (pacienți incluși în Programele Naționale 

de Sănătate). 
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1.6.  Situația financiară  

Tabel nr. 5 - Structura bugetului de venituri 2014-2020                                       Mii lei 

Nr. 

crt 

Surse de finanţare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Servicii medicale spitaliceşti - 

contract nr. 558 / 01.05.2018  cu 

CAS Iaşi 

31.787,54 31.879,25 33.106,00 33.472,00 34.485,00 35.500,00 37.500,00 

2 Subvenţii din buget FUNAS pentru 

acoperirea creşterilor salariale OUG 

7/2017 

  706,19 5.203,00 14.054,56 23.830,00 27.977,00 29.200,00 

3 Servicii medicale – din ambulatoriu 

pentru specialităţi clinice/paraclinice/ 

reabilitare medicală, contract nr. 

3284/01.05.2018, 2876/01.05.2018, 

3358/01.05.2018  cu CAS Iaşi 

88,81 693,85 820,00 820,00 995,00 1.162,00 935,00 

4 Programe naţionale de sănătate 

derulate prin CAS Iaşi - contract nr. 

1300/14.04.2017  cu CAS Iaşi 

33.972,53 34.913,57 35.425,57 31.825,24 33.380,56 39.854,80 47.464,53 

5  Servicii medicale  efectuate de  

Clinica de Medicina muncii  şi 

decontate de Casa Judeţeană de 

Pensii Iaşi  conf. contract 

36831/06.04.2017 

536,58 609,11 700,00 1.150,00 1.300,00 1.470,00 800,00 

6 Venituri proprii spital 893,32 1.067,04 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.250,00 850,00 

7 Venituri din contractele de cercetare 
150,00 140,00 350,00 136,64 

 

11,37 

  

17,00 
70,00 

8 Subvenţii de la bugetul de stat  - 

pentru medici rezidenţi 
3.484,41 4.041,66 4.861,40 6.070,54 10.442,48 11.194,20 11.219,00 

9 Subvenţii de la bugetul de stat – 

pentru cabinete de medicină sportivă 
373,02 403,02 375,60 449,46 592,57 739,00 641,00 

10 Subvenţii de la bugetul de stat – 

pentru cercetare 
31,07 36,35 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Subvenţii de la bugetul de stat –

programe naţionale de sănătate  
128,00 24,57 98,00 50,36 4,13 0,00 0,00 

12 Subvenţii din venituri proprii ale 

Ministerului Sănătații (accize)  
76,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Sume din veniturile proprii  ale 

Ministerului Sănătăţii către bugetele 

locale pentru finanţarea aparaturii 

medicale şi echipamentelor de 

0,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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comunicaţii în urgenţă în sănătate fila 

nr. NB 2105/09.03.2015; 

14 Sume din bugetul de stat către 

bugetele locale pentru finaţarea 

aparaturii medicale şi echipamentelor 

de comunicaţii  în urgenţă în sănătate 

fila nr. NB 5234/29.05.2015; 

11840/22.05.2019 

0,00 1.801,00 0,00 0,00 0,00 2.840,00 0,00 

15 Sume din bugetul de stat către 

bugetele locale pentru finaţarea 

reparaţiilor capitale în sănătate fila 

nr. NB 3814/18.04.2016 

0,00 2.000,00 2.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Transferuri de la bug. local – pentru 

reparaţii capitale  
2.300,00 2.275,36 2.524,00 1.500,00 4.190,27 1.758,00 2.079,00 

17 Disponibil în cont din anul 

2013/2014/2015/2016/2017/2018 
2.646,77 1.722,85 2.758,43 3.531,65 2.015,00 2.280,70 2.180,96 

18 FEDR CCE 638/324/Local 1.678,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Venituri din concesiuni și închirieri 25,04 35,05 40,00 40,00 31,50 24,00 21,00 

20 Venituri din valorificarea unor 

bunuri, donații și sponsorizări 
      4,53     4,44 

21 Subvenții de la bugetul de stat pentru 

fondul de risc 
      102,50 

 Total venituri anuale  78.171,95 84.303,86 89.627,00 94.304,98 112.477,83 126.066,70 128.909,43 

 

     Din analiza structurii bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada 2014-2020 conform 

Tabelului nr. 5 se observă:  

- Creșterea veniturilor din servicii medicale spitaliceşti începând cu anul 2016 până în 

prezent, astfel încât în anul 2020 se înregistrează o creştere cu 5,63% faţă de anul 2019 

datorată modului de finanțare la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, justificat de situația 

epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2 pentru serviciile medicale spitalicești în 

regim de spitalizare continuă pacienților diagnosticați cu COVID-19; 

- Dezvoltarea structurii programelor naționale cu 39,71% în anul 2020 fată de anul 2014; 

- Creșterea subvențiilor pentru acoperirea influențelor salariale determinate de creșterile 

salariilor personalului medical din sistemul bugetar cu 22,53% în anul 2020 față de anul 

2018; 
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- Creșterea subvențiilor de la Ministerul Sănătății pentru cheltuielile de personal medicilor 

rezidenți  cu 321,97% în anul 2020 față de anul 2014 determinate de creșterile salariilor 

personalului medical din sistemul bugetar; 

- Scăderea transferurilor de la Bugetul local și Ministerul Sănătății prin Direcția 

de Sănătate Publică Iași cu 73,74% în anul 2020 față de anul 2015 pentru finanțarea 

cheltuielilor de capital. 

 

Tabel nr. 6 Execuția cheltuielilor pe ultimii 4 ani                                          Mii lei 

 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 82.902,74 100% 101.094,71 100% 112.458,92 100% 109.799,60 100% 

Cheltuieli de 

personal 

39.874,23 48,10 % 56.380,45 55,77% 62.569,92 55,62% 63.117,66 57,48% 

Cheltuieli 

materiale fără 

PNS 

12.668,42 13,28% 11.956,39 11,83% 13.431,35 11,94% 28.020,10 25,52% 

Cheltuieli 

materiale cu PNS 

36.374,04 43,88% 36.458,19 36,06% 42.591,68 37,86% 42.792,46 38,97% 

Alte cheltuieli – 

burse rezidenți, 

fd handicap 

781,83 0,94% 625,66 0,61% 514,30 0,46% 521,89 0.05% 

Cheltuieli de 

capital 

5.872,64 7,08% 7.630,41 7,56% 6.810,00 6,05% 3.367,59 3,50% 

 

Din analiza Tabelului nr. 6 Execuția cheltuielilor pe ultimii 4 ani se poate observa: 

- Ponderea cheltuielilor de personal înregistrează o evoluție ușor ascendentă de 48.10% în 

2017, 55.77% în 2018, 55.62% în 2019 și 57,48% în 2020 din total cheltuieli; 

- Ponderea  cheltuielilor materiale fără programe naționale înregistrează o creștere  în anul 

2020 față de anii anteriori datorită măsurilor luate la nivel național în baza Decretului nr. 

195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 

- Ponderea cheltuielilor de capital inregistrează o evoluție descedentă în ultimii 2 ani de 

3,5% în anul 2020, și 6,05% în anul 2019. 
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Tabel nr. 7 Contul de rezultat patrimonial                                          Mii lei 

Nr 

crt 

Denumire indicator Total rulaje 

debitoare 

Total rulaje 

creditoare 

% 

1. Veniturile operaţionale, din care:  112.949,73 100 

1.1 Venituri din activităţi economice  81.221,56 71,91 

1.2 Finanţări,subvenţii, transferuri, alocaţii 

buget 

 31.707,66 
28,07 

1.3 Alte venituri                                                                       20,50 0,02 

2. Cheltuieli operaţionale, din care: 112.288,63  100 

2.1 Cheltuieli cu salariile şi contribuţiile 

aferente   

63.008,82  
56,11 

2.2 Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii            44.803,86  39,90 

2.3 Cheltuieli de capital, amortizări                         3.705,16  3,30 

2.4 Alte cheltuieli operaţionale                                    770,79  0,69 

3. Venituri financiare  0,25 0 

4. Cheltuieli financiare 0,95  0 

5. Venituri extraordinare    0,43 0 

Total general 112.289,58 112.950,41  

Excedent  660,83  

          

           Contul de rezultat patrimonial se încheie la data de 31.12.2020 cu excedent în valoare 

de 660,83 mii lei 
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Tabel nr. 8 Evoluția programelor naționale de sănătate publică                                          Mii 

lei 

Denumire program  

Prevederi bugetare  Numar de pacienți 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Proteze auditive cu ancoroare osoasa 0 121,92 190,85 7 6 1 

Implant cohlear  ORL 5.276,33 4.060,24 5.326,00  49  36   39 

Procesoare de sunet implant cohlear 644,57 3.491,82 1.103,00 0 81 54 

Procesoare de sunet  pt.proteze 

auditive cu ancorare osoasă 

0 0 295,00 0 0 11 

Endoprotezare - ortopedie  1.253,53 1.646,60 1.605,91 308 299 248 

Instabilitate articulara trat. cu 

implanturi de fixare 

75,5

1 

  51   

Implant segmentar 8,22 3,00 1,00 0 1 0 

Screloză multiplă – cost volum   2.234,87   7 

Screloză multiplă - neurologie 18.208,05 19.927,00 18.268,65 573 617 642 

Boli neurologice/ inflamator - 

cronice 

119,14 521,51 1.025,00 3 11 9 

Screloză sistemică și ulcere digitale 

evoluptive 

869,33 359,20 407,53 18 23 23 

TOTAL 26.454,67 30.131,29 30.457,81 1009 1074 1034 

 

     Din analiza Tabelului nr. 8 Evoluția programelor naționale de sănătate publică se poate 

observa o creștere a prevederilor bugetare alocate în ultimii 3 ani programelor naționale de 

sănătate. 

                                  

Tabel nr. 9 Situația bunurilor aparținând domeniului public proprietatea Municipiului Iași 

aflate în administrare Spitalului Clinic de Recuperare Iași    

 Mii lei                                                                                                                                                                                                                           

Nr. crt Active fixe Valoare 2018 Valoare 

2019 

Valoare 2020 

1 Terenuri 22.299,43 26.481,37 26.481,37 

2 Clădiri  39.758,85 45.214,46 45.329,67 

Total 62.058,28 71.695,83 71.811,04 
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  În cursul anului 2018 Spitalul Clinic de Recuperare Iași a primit în administrare cu 

titlu gratuit de la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Iași, conform H.C.L. nr. 

542/15.12.2017 și a procesului verbal de predare-primire nr. 18791/21.02.2018 parcarea și 

terenul în suprafață de 927 mp, situate în str. Pantelimon Halipa ( în fața Spitalului Clinic de 

Recuperare Iași), nr. inventar PMI 11592, respectiv PMI 80352.  

 Valoarea bunurilor aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iași a suferit 

modificări în ultimii 3 ani  pe de o parte datorită reevaluării efectuate în anul 2019 la clădiri și 

la terenuri, iar pe de altă parte datorită lucrărilor de reparații capitale ce au determinat majorarea 

valorii clădirii spitalului. 

   Bunurilor imobile proprietatea Municipiului Iași aflate în administrarea Spitalului 

Clinic de Recuperare Iași au fost reevaluate în anul 2019 conform Raportului de evaluare cu 

nr. 2113/15.11.2019, întocmit de SC Rightfields SRL, prin Chiteala Adrian Ovidiu, membru 

acreditat ANEVAR cu legitimația nr.11395.  

 Dat fiind stare avansată de deteriorare a clădirilor C8 – clădire depozit alimente, C9- 

clădire gospodărie anexă și C10 – magazie, în anul  2019 s-a aprobat prin H.C.L. nr. 213/24 

mai 2019 trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași, precum și 

casarea clădirilor menționate. 

 Inventarul bunurilor  aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iași la data 

de 31.12.2020 a fost transmis către Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat,  Serviciul 

Evidență Patrimoniu Public și Privat, Biroul Evidență Patrimoniu în Administrare Proprie a 

Municipiului Iași, în vederea reactualizării Hotărârii Consiliului Local privind însușirea 

inventarului domeniului public al Municipiului Iași. 

1.7. Activitatea Spitalului Clinic de Recuperare în contextul pandemiei 

COVID-19 

Începând cu luna august 2020, Spitalul Clinic de Recuperare Iași a fost nominalizat prin 

Ordinul nr. 1343/2020  ca spital suport cu 20 paturi pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți 

cu virusul SARS-CoV-2, iar prin Ordinul 1791 din 19.10.2020  ca unitate care prestează 

servicii medicale de terapie intensivă pentru pacienți COVID, cu 5 paturi. 
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În acest sens, s-au realizat demersurile necesare autorizării temporare  de către Direcția 

de Sănătate Publică Iași a spațiilor aferente tratării pacienților COVID, respectiv corpul C7 al 

unității și fostul ATI ORL situat la parter, corp B. 

Pentru o cât mai bună organizare s-au întocmit proceduri de lucru, planuri de măsuri și 

manuale COVID, aprobate prin decizii manageriale prin care s-au stabilit principalele circuite 

funcționale, modalitatea de  organizare a spațiilor și a asistenței medicale pentru pacienții 

infectați cu virusul SARS-CoV-2, instrucțiuni de utilizare a echipamentului personal de 

protecție, măsuri de respectat, fluxuri de lucru precum și responsabilitățile persoanelor care 

desfășoară activitate  atât în zona COVID ( roșie), cât și în zona curată, non-COVID. 

De asemenea, s-au demarat numeroase achiziții pentru asigurarea stocurilor necesare 

desfășurării activității, s-au realizat diseminări ale materialelor întocmite la nivelul unității, 

precum și a celor primite de la nivelul DSP Iași și nu în ultimul rând instruiri organizate în 

grupuri mici cu respectarea măsurilor de protecție.  

Personalul medical și auxiliar care a deservit spațiul COVID  a fost asigurat de angajații 

care și-au exprimat  dorința / acordul pentru a activa în această zonă. În situația în care  

completarea schemei de personal nu a  putut fi realizată cu personal medical/ auxiliar care și-a 

exprimat acordul, Serviciul RUNOS a propus spre delegare Comitetului Director personalul 

necesar desfășurării activității în zona COVID în funcție de personalul disponibil pe secții. 

Medicii care au activat în cadrul sectorului COVID - corp C7 au fost din rândul 

medicilor  cu specialitatea Pneumologie, alături de medicii din cadrul secției Recuperare 

Medicală Cardiovasculară care au asigurat gărzile. Medicii care au activat în cadrul sectorului 

ATI COVID au fost medicii ATI ORL cu suport din partea medicilor ATI Ortopedie, precum 

și de medici contract gărzi, în funcție de necesități. 

În cursul întregii perioade spitalul a avut încheiat contract de prestări servicii cu un 

medic infecționist, care a colaborat cu medicii curanți în vederea prescrierii tratamentului 

specific COVID. 

Astfel în perioada 01.08.2020-31.12.2020 în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iași 

au fost internați  în total 381 pacienți diagnosticați COVID-19,  repartizați pe luni după cum se 

poate observa în graficul de mai jos. 
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Figura 6. Pacienți diagnosticați COVID-19, internați  

în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iași, în perioada august-decembrie 2020 

 

Dintre aceștia 311 au fost externați vindecați sau cu decizie de izolare la domiciliu până 

la 14 zile,  43 au fost transferați către alte spitale  și 26 au decedat. 

Din totalul de 381 pacienți, în perioada 20.10.2020-31.12.2020, 48  au fost internați pe 

ATI COVID. Dintre aceștia 6 au fost externați, 18 au fost transferați și 24 au decedat. 

 
Figura 8. Pacienți diagnosticați COVID-19, internați pe ATI 

în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iași, în perioada 20.10.2020-31.12.2020 

 

 Conform reprezentării grafice de mai sus, se poate observa că la nivelul ATI , spitalul 

a avut o rată a mortalității de 50%, în condițiile în care unitatea a preluat pacienții veniți prin 

transfer de la UPU, marea lor majoritate având la momentul transferului  complicații severe. 

Pentru întreaga activitate desfășurată cadrele medicale și administrative din cadrul 

Spitalului Clinic de Recuperare Iași a  primit în semn de recunoștință pentru dăruirea, 

profesionalismul, și sacrificiul depus în slujba sănătății oamenilor din timpul pandemiei 

COVID-19, Ordinul Meritul Sanitar, oferit de primarul Municipiului Iași pe 1 decembrie 2020, 

cu ocazia Zilei Naționale a României. 
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 Organizarea centrului de vaccinare anti COVID în cadrul Spitalului Clinic 

de Recuperare Iași 

Organizarea centrului de vaccinare pentru faza I în cadrul Spitalului Clinic de 

Recuperare Iași s-a realizat în conformitate cu legislația în vigoare, primind avizul temporar de 

funcționare de la DSP.   

Spațiile au fost organizate temporar în tronsonul D etaj 1 al unității și cuprind: 

 un spațiu de recepție cu sală de așteptare; 

 un spațiu pentru triaj medical anterior vaccinării; 

 două spații administrare vaccin; 

 două spații supraveghere post vaccinare; 

La nivelul unității a fost desemnat coordonatorul centrului de vaccinare prin decizia nr. 

591/15.12.2021 și a echipei de vaccinare conform deciziei 637/29.12.2021.   

Centrul de vaccinare a fost organizat având în vedere posibilitatea respectării următoarele 

reguli: 

 Existența unui circuit într-un singur sens (flux unidirecțional, fără intersectare).  

 Realizarea vaccinării pe bază de programare, pentru a evita aglomerația.  

 Respectarea măsurilor de distanțare fizică, circuitul de intrare / ieșire  fiind marcat. 

 Asigurarea  de surse de apă (potabilă și menajeră).  

 Asigurarea confortului termic pe durata vaccinării.  

 Alocarea unui  timp suficient pentru dezinfecția și curățenia tuturor spațiilor din centru.  

 Asigurarea măsurile de igienă și dezinfecție corespunzătoare, în conformitate cu 

legislația în vigoare.  

 Eliminarea zilnică a deșeurilor, conform legislației specifice.  

Centrul de vaccinare a fost dotat cu frigider pentru păstrarea la temperaturii optime a 

dozelor vaccinale și cu stick de memorie temperatură pentru asigurarea trasabilității acestora. 
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2. PROBLEME IDENTIFICATE PRIN PLANUL DE MANAGEMENT  

AL SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE IAȘI 

 

 Necesitatea îndeplinirii măsurilor din planul de conformare anexă a Autorizației 

sanitare de funcționare a Spitalului Clinic de Recuperare Iași:

o Reparații capitale corp C, etajele 3,4,5; 

o Realizarea stației de epurare ape menajere; 

o Reparații curente etaj 3 corp B. 

 Creșterea siguranței și satisfacției pacienților unității spitalicești prin realizarea 

obiectivelor strategice cuprinse în Strategia de dezvoltare a Spitalului Clinic de 

Recuperare Iași 2019-2023; 

 Cheltuieli indirecte de funcționare mari generate de infrastructură funcțională învechită 

a instalației electrice, termice și sanitare uzate precum și necesitatea eficientizării 

energetice; 

 Dezvoltarea activității de cercetare dezvoltare la nivelul unității sanitare prin politici 

coerente și concentrate; 

 Implicarea personalului medical în creșterea performanței clinice a spitalului prin 

măsuri, tehnici și tehnologii de inovare precum și prin educație medicală continuă, 

motivare pozitivă și accedere către performanță ridicată prin dezvoltarea unei culturi 

organizaționale pozitive caracterizate prin omogenitatea valorilor și perspectivelor. 
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3. OBIECTIVE REALIZATE ÎN ANUL 2020 AFERENTE 

PROBLEMELOR IDENTIFICATE ÎN PLANUL DE MANAGEMENT  

3.1 Modernizarea și reabilitarea infrastructurii funcționale a unității 

sanitare în vedere îndeplinirii măsurilor cuprinse în planul de conformare, 

anexă la Autorizația Sanitară de Funcționare a spitalului. 

3.1.1. LUCRĂRI DE IGIENIZARE ȘI REPARAȚII CURENTE  ETAJ 3 - 

TRONSON B  

Lucrările de igienizare și reparații curente etaj 3, tronson B la Spital Clinic de 

Recuperare Iași,  au vizat în principal  lucrările necesare a fi executate în  vederea respectării 

și a îndeplinirii prevederilor din cadrul planului de conformare elaborat de Compartimentul de 

Prevenirea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (CPIAAM). 

Obiectivul specific al lucrărilor de reparații curente este acela de igienizare a spațiilor 

aferente tronsonului B, etajul 3, din cadrul Secției Clinice de Recuperare Medicală Neurologie,  

determinate de respectarea cerințelor O.M.S. nr.916/2006 privind supravegherea și controlul 

infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare  precum și a condițiilor igienico-sanitare conform 

O.M.S. nr.914/2006, confortului pacienților precum și desfășurarea activității medicale în 

condiții optime, creșterea calității actului medical, asigurarea unor condiții de spitalizare 

moderne, igienice. 

În cadrul lucrărilor de reparații curente și igienizare s-a urmărit a se realiza igienizarea 

spațiilor medicale (saloane, grupuri sanitare), oficiu alimentar, sală de mese, sala de 

kinetoterapie. Reparațiile curente au vizat tâmplăria interioară, finisajele interioare la pereți, 

tavane, pardoseli, placaje cu gresie și faianță,  instalațiile sanitare, electrice, termice și de 
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curenți slabi, precum și instalația de stingere a incendiilor (înlocuire hidrant), astfel încât să 

corespundă  condițiilor de igienă intimitate și liniște corespunzătoare mediului spital. 

3.1.2 REPARAȚII CAPITALE ETAJ 3, CORP C 

   Necesitatea modernizării și amenajării spațiilor de la etajul 3, corp C este determinată 

de obligativitatea îndeplinirii condițiilor necesare autorizării spitalului și  ducerea la îndeplinire 

a planului de conformare. 

  Aceste investiții  vor asigura  respectarea cerințelor O.M.S. nr.916/2006 privind 

supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare  precum și condițiile 

igienico-sanitare conform O.M.S. nr.914/2006, confortul pacienților precum și desfășurarea 

activității medicale în condiții optime, creșterea calității actului medical, asigurarea unor 

condiții de spitalizare moderne, igienice. 

  În cursul anului  2019 a fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor de 

interveție precum ș expertiza tehnică, au fost aprobați indicatorii tehnico – economici prin HCL 

nr. 378/31.10.2019. În urma procedurii simplificate cu numărul de anunț SCN 

1072170/24.07.2020 a fost încheiat  contractual  multianual de proiectare și execuție cu nr. 

1730/6.10.2020 . 

 În luna decembrie 2020 a fost începută  execuția lucrărilor de reparații capitale pentru 

etajul 3 corp C, prin  emiterea ordinului de începere în baza autorizației de construire   nr.612/ 

2020. Sunt în curs de  execuție lucrări  de recompartimentare în vederea  adăugării unor grupuri 

sanitare  atât pentru persoane blocate în scaun cu rotile cât și grupuri sanitare minimale. 

Deasemeni, va fi realizată  înlocuirea tâmplăriei interioare,  refacerea instalațiilor  termice, 

sanitare și  a finisajelor astfel încât să corespundă condițiilor de igienă, intimitate și liniște 

corespunzătoare mediului spitalicesc.  Vor fi necesare lucrări de  corelare a instalațiilor de 

semnalizare și detecție incendiu, la noul funcțional, astfel încât spațiile să corespundă din punct 

de vedere al cerințelor solicitate de ISU, fiind necesară obținerea autorizației de funcționare 

pentru securitatea la incendiu. 

Valoarea totală a investiției  este de: 926,43 mii lei cu TVA, din care: 

- valoare   realizată în 2020 – 30,00 mii lei - proiectare; 

- pentru  anul 2021 – 896,43 mii lei; 

 Suprafața construită  301 mp. 

 Durata de execuție - 6 luni  
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3.1.3 REPARAȚII CAPITALE ETAJ 4, CORP C 
 Necesitatea modernizării și amenajării spațiilor de la etajul 4, corp C este determinată 

de obligativitatea îndeplinirii condițiilor necesare autorizării spitalului și  ducerea la îndelinire 

a planului de conformare. 

  Aceste investiții  vor asigura  respectarea cerințelor O.M.S. nr.916/2006 privind 

supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare  precum și condițiile 

igienico-sanitare conform O.M.S. nr.914/2006, confortul pacienților precum și desfășurarea 

activității medicale în condiții optime, creșterea calității actului medical, asigurarea unor 

condiții de spitalizare moderne, igienice. 

  În cursul anului  2019 a fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor de 

interveție precum ș expertiza tehnică, au fost aprobați indicatorii tehnico – economici prin HCL 

nr. 378/31.10.2019. În urma procedurii simplificate cu numărul de anunț SCN 

1071715/16.07.2020 a fost încheiat  contractual  multianual de proiectare și execuție cu nr. 

1692/1.10.2020 . 

În luna decembrie 2020 au fost începută  execuția lucrărilor de reparații capitale pentru 

etajul 4 corp C, prin  emiterea ordinului de începere în baza autorizației de construire  nr.622/ 

2020. Sunt în curs de  execuție lucrări  de recompartimentare în vederea  adăugării unor grupuri 

sanitare  atât pentru persoane blocate în scaun cu rotile cât și grupuri sanitare minimale. 

Deasemeni, va fi realizată  înlocuirea tâmplăriei interioare,  refacerea instalațiilor  termice, 

sanitare și  a finisajelor astfel încât să corespundă condițiilor de igienă, intimitate și liniște 

corespunzătoare mediului spitalicesc.  Vor fi necesare lucrări de  corelaree a instalațiilor de 

semnalizare și detecție incendiu, la noul funcțional, astfel încât spațiile să corespundă din punct 

de vedere al cerințelor solicitate de ISU, fiind necesară obținerea autorizației de funcționare 

pentru securitatea la incendiu. 
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Valoarea totală a investiției  este de: 924,65mii lei cu TVA, din care: 

- valoare   realizată în 2020 – 30,00 mii lei - proiectare; 

-pentru  anul 2021 – 894,65 mii lei; 

 Suprafața construită  301 mp. 

 Durata de execuție - 6 luni. 

 

3.1.4 REPARATII CAPITALE ETAJ 5, CORP C 

  Necesitatea modernizării și amenajării spațiilor de la etajul 5, corp C este determinată 

de obligativitatea îndeplinirii condițiilor necesare autorizării spitalului și  ducerea la îndelinire 

a planului de conformare. 

  Aceste investiții  vor asigura  respectarea cerințelor O.M.S. nr.916/2006 privind 

supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare  precum și condițiile 

igienico-sanitare conform O.M.S. nr.914/2006, confortul pacienților precum și desfășurarea 

activității medicale în condiții optime, creșterea calității actului medical, asigurarea unor 

condiții de spitalizare moderne, igienice. 

  În cursul anului  2019 a fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor de 

interveție precum ș expertiza tehnică, au fost aprobați indicatorii tehnico – economici prin HCL 

nr. 378/31.10.2019. În urma procedurii simplificate cu numărul de anunț SCN 

1071715/16.07.2020 a fost încheiat  contractual  multianual de proiectare și execuție cu nr. 

1663/28.09.2020 . 

În luna decembrie 2020 au fost începută  execuția lucrărilor de reparații capitale pentru 

etajul 5 corp C, prin  emiterea oridinul de începere în baza autorizației de construire  nr.613/ 

2020. Sunt în curs de  execuție lucrări  de recompartimentare în vederea  adăugării unor grupuri 

sanitare  atât pentru persoane blocate în scaun cu rotile cât și grupuri sanitare minimale. 
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Deasemeni, va fi realizată  înlocuirea tâmplăriei interioare,  refacerea instalațiilor  termice, 

sanitare și  a finisajelor astfel încât să corespundă condițiilor de igienă, intimitate și liniște 

corespunzătoare mediului spitalicesc. Vor fi necesare lucrări de  corelaree a instalațiilor de 

semnalizare și detecție incendiu, la noul funcțional, astfel încît spațiile să corespundă din punct 

de vedere al cerințelor solicitate de ISU, fiind necesară obținerea autorizației de funcționare 

pentru securitatea la incendiu. 

Valoarea totală a investiției  este de: 925,37 mii lei cu TVA, din care: 

- valoare   realizată în 2020 – 30,00 mii lei - proiectare; 

-pentru  anul 2021 – 895,37 mii lei; 

 Suprafața construită  301 mp. 

 Durata de execuție - 6 luni  

       

 

3.1.5 SISTEM DE COLECTARE ȘI TRATARE A APELOR UZATE MENAJERE  

  Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, construit în anul 1977,  nu are un sistem de 

colectare şi tratare a apelor uzate menajere.  De aceea în cursul anului  2019 a fost elaborat 

studiul de fezabilitate de catre S.C. PRO TOBY S.R.L., au fost aprobați indicatorii tehnico – 

economici prin HCL  nr. 121/31.03.2020. În urma procedurii simplificate cu numărul de anunț 

SCN 1070353/23.06.2020 a fost încheiat  contractual  multianual de proiectare și execuție cu 

nr. 1581/14.09.2020 cu firma S.C. CVW TECHNOLOGIES S.R.L.  

Având in vedere si prevederile Ord.MS nr.914/2006, completat cu Ord MS nr. 

1096/2016 si Ord.MS nr. 119/2014, completat cu Ord.MS nr.994/20189, apele uzate provenite 

din unitatea sanitara, trebuie tratate in incinta unităţii, asigurandu-se dezinfectia si 

decontaminarea după caz, înainte de evacuarea in colectorul stradal. Unitatea medicală are 

obligaţia asigurării măsurilor tehnice și tehnologice în vederea încadrării efluentului de apă 
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uzată epurată în limitele maxim admise stabilite prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor 

nr.08/01.02.2017, Autorizaţia de Mediu nr.38/10.02.2010, prin realizarea unui sistem eficient 

de canalizare şi tratare a apelor uzate menajere evacuate la reţeaua de canalizare stradală . 

În cursul anului 2020  au fost obținute toate avizele solicitate prin certificatul de 

urbanism, a fost realizat proiectul tehnic precum și proiectul pentru autorizarea lucrărilor de 

construire pentru acest obiectiv.  

             

3.2. Creșterea siguranței pacientului și salariaților prin lucrări de 

modernizare și reabilitare a infrastructurii existente. 

3.2.1 Modernizare  instalaţii electrice la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi”  Str.   

Pantelimon Halipa nr. 14 

Infrastructura aferentă pentru asigurarea funcționării tuturor echipamentelor ce 

funcționează și vor funcționa în cadrul spitalului trebuie asigurată prin refacerea instalațiilor 

electrice la nivelul spitalului. Proiectul   ”Modernizare  instalații electrice la Spitalul Clinic 

de Recuperare  Iași”  este strâns legat de proiectele anterior implementate, mai ales cel care 

asigura sporul de putere al racordului electric al spitalului. 

 Proiectul ”MODERNIZARE  INSTALAȚII ELECTRICE LA SPITALUL 

CLINIC DE RECUPERARE  IAȘI”, str. Pantelimon Halipa, nr.14, a fost aprobat prin H.C.L. 

nr. 166 din 18 mai 2018. În urma procedurii simplificate cu numărul de anunț SCN 1044642 a 

fost încheiat contractul multianual  nr. 2381/16.12.2019 cu S.C. GENERAL TEHNIC S.R.L. , 

având ca termen de implementare 48 luni.  

Proiectul este strâns legat de proiectele implementate în anii precedenți, mai ales cu  

obiectivul de investiție ”Alimentare cu energie electrica a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, 

str.Pantelimon Halipa, nr.14, jud.Iasi-asigurare spor putere”  ce avut  drept obiectiv major 

suplimentarea puterii instalate prin lucrări de întărirea a rețelei și montarea unui post de 

transformare nou, integrat în sistemul de monitorizare și control EDRO. 

Prin  modernizarea intalațiilor electrice interioare se urmărește ca spitalul să funcționeze 

în conformitate cu noile norme tehnice specifice unităților spitalicești și să facă față noilor 

consumatori electrici care vor fi instalați în anii următori, asigurarea cerinței esențiale de 

sigurantă în exploatare a aparaturii și echipamentelor medicale precum și echipamentelor care 



 

31 
 

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 

IAȘI 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI 

asigură microclimatul interior, atât de necesar pentru pacienți, personal medical nu doar din 

punctul de vedere al confortului dar și al igienei pentru spațiile medico-sanitare.  

      Urmare a stării tehnice a spațiilor din cadrul unității sanitare au fost necesare și s-au 

executat investiții în infrastructură în perioada 2010 – 2019, constând în dotarea cu 

echipamente medicale performante și reabilitarea, modernizarea de spații medicale. În anul 

2018, au fost finalizate lucrările aferente etajului 4 corp D aferent secției clinice de 

reumatologie , iar în anul 2019 la etajul 3 corp D aferent sectiei clinice de recuperare medicala 

neurologie și etaj 5, corp D aferent Secției de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie. 

Aceste investiții  vor asigura  respectarea cerințelor O.M.S. nr. 916/2006 privind supravegherea 

și controlul infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare  precum și condițiile igienico-sanitare 

conform O.M.S. nr.914/2006, confortul pacienților precum și desfășurarea activității medicale 

în condiții optime.  

Implementarea proiectului ”Modernizare  instalații electrice la Spitalul Clinic de 

Recuperare  Iași”  se referă la următoarele lucrări: 

 refacerea tuturor coloanelor de alimentare a tablourilor electrice existente și propuse; 

 procurarea, montarea și punerea în funcțiune a 6  tablouri electrice generale;  

 procurarea, montarea și punerea în funcțiune tablourilor principale pentru fiecare corp 

de clădire în parte;  

 montarea  și punerea în funcțiune a trei baterii de condensatoare automate  care să 

corespundă consumurilor rezultate în urma proiectului; 

 achiziționarea și punerea în funcțiune a unui grup electrogen  de 1250 Kva  ca sursa de 

rezervă în completarea generatoarelor existente; 

 refacerea instalației exterioare împotriva trăsnetului.  

În anul 2020 a fost realizată conectarea postului de transformare la stația de 0,4 kV 

existent și a fost realizată parțial noua stație de transformare, prin montarea tablourilor electrice 

generale  cu performante ridicate care vor asigura funcționarea în condiții de siguranță, astfel 

încât să fie evitate accidentele tehnice nedorite ce ar avea consecințe dezastruoase asupra 
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unității noastre.

 
  

 

 

 

 

 

3.2.2 Instalare sistem centralizat alarmare la incendiu la nivelul întregului spital 

În cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iași se află în implementare contractul 

multianual pentru un sistem automat de detecție şi alarmare a incendiilor unitar, prin care se 

vor asigura condițiile de funcționare legale referitoare la apărarea împotriva incendiilor, ce 

include integrarea instalațiilor de detecție şi alarmare existente cu  centralizarea tuturor 

informațiilor către o centrală unică de detecție şi alarmare duce la creșterea vitezei de reacție 

în cazul unui eveniment cât şi scurtarea timpului de intervenție.  

            Proiectul “Alarmare la incendiu la nivelul întregului spital” Spitalul Clinic de 

Recuperare Iași, str. Pantelimon Halipa, nr.14, a fost aprobat prin HCL nr.44 din 28 februarie 

2019. În urma procedurii simplificate cu numărul de anunț SCN 1053941  a fost încheiat 

contractul multianual nr. 720/03.04.2020 cu S.C. INFOSERVICE & COMPUTERS S.R.L.  

                  În anul 2020, în cadrul contractului a fost implementat sistemul de detecție și 

alarmare la incendiu pentru corpurile A,B,C,D,E aferente tuturor nivelelor fiind montate și puse 
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în funcțiune un număr de 8 centrale de incendiu din totalul de 13. În anul 2021 urmează a fi 

finalizată implementarea acestui proiect deosebit de important pentru unitatea noastră.    

3.2.3 SISTEM DE CONTROL ACCES LA NIVELUL INTREGULUI SPITAL 

În contextul  situatiei epidemiologice determinate de răspandirea coronavirusului 

SARS-CoV-2 pentru respectarea măsurilor luate la nivel național   privind instituirea stării de 

urgență, urmată de starea de  alertă pe teritoriul Romaniei,  a fost  necesară asigurarea 

condițiilor de restricționare a accesului  vizitatorilor, pacienților și studenților în zona 

administrativă. Acest sistem a fost necesar pentru asigurarea respectării circuitelor de necesare 

în contextul în care Spitalul Clinic de Recuperare a fost desemnat spital suport COVID cu un 

număr de 20 paturi  pentru pacienții bolnavi cu forme ușoare și medii care necesită aport de 

oxigen și  prin ordinul un număr de 5 paturi suport pentru pacienții bolnavi COVID ce necesită 

suport la terapie intensivă și  oxigen.  

Nominalizarea Spitalului Clinic de Recuperare Iași în lista spitalelor suport pentru 

pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 a impus reorganizarea activității 

în zona COVID, respectiv în zona non-COVID, cu circuite și resurse  umane/ materiale  

suplimentare. Am implementat în cursul anului 2020, sistemul de control acces   pentru zonele 

de intrare/ieșire din unitate, pentru accesul pe fiecare secție în parte, fiecare nivel fiind controlat 

atât pe calea pedestră cât și cu liftul destinat personalului, în vederea respectării circuitelor 

sanitare pentru fiecare categorie de personal în parte în vederea revenirii răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 pentru a ne putea desfășura activitatea medicală. 
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3.3.  Creșterea performanței clinice a spitalului prin măsuri, tehnici și 

tehnologii de inovare și educație medicală continuă precum și prin 

dezvoltarea unei culturi organizatorice pozitive 

3.3.1 Dotarea secțiilor, laboratoarelor și compartimentelor Spitalului Clinic de 

Recuperare Iași cu echipamente medicale inovative 

Dotarea secțiilor, laboratoarelor și compartimentelor Spitalului Clinic de Recuperare 

Iași cu echipamente medicale inovative și moderne are ca rezultat creșterea capacității de 

investigație a pacientului internat și implicit acuratețea diagnosticului, reducerea duratei de 

spitalizare precum și a timpului de acces la servicii medicale, creșterea ratei de recuperare. 

        Laboratorul de analize medicale este un serviciu de bază al Spitalului Clinic de 

Recuperare Iași, ce deservește cele 10 secții medicale existente în cadrul structurii 

organizatorice a unității, realizând anual peste 420.000 de analize de laborator pacienților 

spitalului. În ultimii ani numărul de analize medicale a avut un trend crescător față de anii 

precedenți, ce a determinat ca timpul de așteptare la servicii medicale să fie din ce în ce mai 

mare. Adresabilitatea mare a pacienților pe secțiile reumatologie, recuperare medicală 

cardiovascular și neurologie impune achiziționarea unor echipamente automate de imunologie, 

aducând un beneficiu important atât pacienților cât și medicilor. 

   Dotarea laboratorului de analize medicale cu echipamente medicale performante 

conduce la eficientizarea activității medicale  prin timpi de lucru mai mici, capacitate mai mare 

de lucru, eliminarea posibilelor erori cauzate de echipamentele învechite și tehnicile manuale 

de investigare. 

 În anul 2018 Laboratorul de analize medicale a efectuat 418604 investigatii, din care: 

63915 de hematologie, 299749 de biochimie serica, 19483 de biochimie urinara, 11307 de 

microbiologie si 24150 de imunologie, cu o medie lunara de 34883. 

În anul 2019 se observă o tendință de creștere a numărului de analize în perioada 

ianuarie-august (6,4% față de 2018), cu o medie lunară de 37105.  

            În urma analizei periodice a activității medicale de la nivelul clinicilor Spitalului Clinic 

de Recuperare Iași, având la bază auditurile clinice efectuate ciclic, s-a constatat că în din ce 

în ce mai mulți pacienți prezintă multiple comorbidități pe lângă diagnosticul principal. Dintre 
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acestea, se detașează cu o frecvență înaltă afecțiunile medicale, motiv pentru care cadrele 

medicale solicită frecvent pe lângă analizele uzuale și analize suplimentare pentru o mai bună 

diagnosticare. Printre acestea se regăsește și electroforeza, analiza indisponibilă pentru moment   

în cadrul spitalului din cauza lipsei aparaturii specifice. Acesta este motivul pentru care s-a 

impus achiziționarea unui Analizor automat de electroforeză cu ajutorul căruia s-ar putea 

satisface într-un procent cât mai mare nevoile comunității deservite. 

 

La nivelul spitalului funcționează secții precum cele de reumatologie, balneologie, 

recuperare medicală, recuperare neuromotorie, pentru care analizele de imunologie au o 

importanță ridicată în diagnosticarea patologiilor pe care aceste clinici le tratează. La sfarsitul 

anului 2019, Laboratorul de analize medicale din cadrul spitalului, nu deținea aparatura 

necesară efectuării acestor analize și prin urmare nu le putea onora, fiind necesar trimiterea 

probelor către alte unități sanitare cu care Spitalul Clinic de Recuperare Iași are încheiat 

contract. Având în vedere aceste aspecte am considerat necesară achiziționarea în anul 2020 a 

unui analizor automat de imunologie prin tehnica ELISA.  
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Achiziționarea unui analizor de microbiologie a condus la creșterea calității analizelor 

medicale și scurtarea timpului de eliberare a rezultatelor. În sectorul de microbiologie se 

efectuează lunar aproximativ 1000 de investigații prin metode manuale. Acest număr necesită 

un timp mare de lucru, întârzierea până la 3 zile a rezultatelor, cu implicații asupra 

diagnosticului și tratamentului pacienților. Analizorul automat achiziționat in anul 2020 va 

elimina posibilele erori apărute prin intervenția factorului uman și de mediu. 

 

                              

Achiziționarea unui analizor automat de coagulare a fost necesară datorită creșterii 

numărului de solicitări de analize de coagulare, la care analizorul semiautomat din dotare nu 

face față; analizele de acest tip trebuie lucrate în primele 3 ore de la recoltare, fiind situații când 

personalul laboratorului nu se încadrează în timpul optim de lucru. Analizorul automat poate 
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efectua și alte analize frecvent solicitate de către clinicile medicale (d-dimeri, troponină, alți 

factori de coagulare) care în present sunt direcționate către alte centre medicale. 

 

 

 

 

 

Aparat automat 

pentru dezinfecție 

Începând cu luna august 

2020 Spitalul Clinic de Recuperare Iași 

este nominalizat ca spital suport pentru 

pacienții testați pozitiv sau suspecți cu 

virusul SARS-CoV-2, prin Ordinul nr. 

1343/2020 pentru modificarea și 

completarea Ordinului ministrului 

sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea 

Planului de măsuri pentru pregătirea 

spitalelor în contextul epidemiei de 

coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați 

pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru 

pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2. Nominalizarea Spitalului Clinic 

de Recuperare Iași în lista spitalelor suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu 

virusul SARS-CoV-2 a impus reorganizarea activității în zona COVID, respectiv în zona non-

COVID, cu circuite și resurse  umane/ materiale  suplimentare. Dat fiind că orice întârziere în 

investigarea, prescrierea și administrarea terapiei duce la scăderea șanselor de vindecare a 

pacienților, se impune ca  Spitalul Clinic de Recuperare Iași să-și adapteze activitatea astfel 

încât să răspundă solicitărilor pacienților diagnosticați COVID-19, dar și celor non COVID 

care necesită în continuare îngrijiri medicale. 

Achiziționarea acestui echipament permite asigurarea nivelului actual de exigență și 

securitate sanitară solicitat de normele actuale și la creșterea condițiilor de spitalizare precum 

și  îndeplinirea condițiilor igienico- sanitare. 
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Blocul operator al Secției Clinice de Ortopedie și Traumatologie are în dotare 3 săli de 

operație și dispunea de un singur aparat Roentgen cu braț in “C”, cu peste 10 ani de utilizare 

intensă, fiind uzat fizic și moral, necesitând până în prezent reparații multiple atât pentru 

aparatul în sine cât și pentru sistemul mecanic de deplasare pe roți.  

 Aparatul Roentgen cu braț în “C” (fluoroscop) este indispensabil în Blocul operator, 

nu numai pentru intervențiile de traumatologie sau complicații ale fracturilor, dar și pentru 

intervențiile de endoprotezare (controlul fluoroscopic al dimensiunilor sau poziționării 

implantului sau pentru posibilele incidente intraoperatorii – fracturi periprotetice, perforații 

osoase). 

În anul 2020 conform prevederilor H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere 

fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice Spitalul Clinic de 

Recuperare Iași a primit prin transfer cu titlu gratuit de la Institutul Regional de Oncologie Iași 

un Echipament radiologic mobil cu braț C în valoare de 681.983 lei, autorizat conform 

normelor CNCAN în vigoare. 

  În anul 2020, s-au achizitionat următoarele echipamente medicale/nemedicale din 

bugetul local și venituri prorii ale spitalului: 

                                                                                                      Mii lei 

Nr. 

crt 

Denumire echipament UM Cantitate Finanțare 

Buget 

local   

Finanțare  

Venituri 

Proprii 

1 Aparat automat pentru dezinfecție  buc 2 50,99  

2 Analizor  imunologie  tehnica ELISA buc 1 228,84  

3 Aparat electroforeza buc 1 95,68  

4 Analizor coagulare buc 1 174,55 3,24 

5 Holter tensiune buc 1 16.66  

6 Analizor  microbiologie  buc 1 417.34  

7 Balanță analitică  buc 1 9,40  

8 Distrugător de documente  buc 1 20,20  
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9 Statie centrala de monitorizare 

monitoare functii vitale 

buc 1 27,97  

10 Electrocauter buc 4  181,83 

11 Infuziomat buc 5  46,41 

12 Upgrade server  buc 1  13,24 

13 Electrogenerator buc 1  24,44 

14 Marmite electrice buc 5  90,21 

15 Masina de tocat carne buc 1  3,27 

16 Aparat de nebulizare buc 4  16,66 

17 Sistem asistare compresie venoasa buc 4  36,65 

18 Sistem incalzire pacient  buc 2  38,08 

19 Aparat de aspirat autonom, cu aer 

comprimat si presiune normala 

buc 1  4,22 

20 Licenta sistem     108,28 

21 Autoclav buc 1  346,17 

22 Lampa scialitica buc 1  117,93 

23 Garou pneumatic  buc 2  57,60 

24 Dispozitiv citire documente buc 10  32,43 

 Total   1.041,63 1.120,66 

3.4. Managementul calității 

Creșterea calității serviciilor medicale prestate în Spitalul Clinic de Recuperare Iași prin 

implementarea conceptului managementului calității totale ce presupune orientarea holistică 

catre pacient în ceea ce privește: 

- calitatea serviciilor medicale și hoteliere; 

- accesul și eficientizarea serviciilor medicale; 

- siguranța pacientului; 
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- echilibrul financiar al entității. 

  3.4.1. Reacreditarea  Spitalului Clinic de Recuperare Iași 

În baza Ordinului Președintelui ANMCS nr. 189/04.06.2020 Spitalul Clinic de 

Recuperare Iasi, a fost  încadrat  în categoria a II-a Acreditat cu recomandări. 

Vizita de evaluare a fost efectuată de către Comisia de evaluare constituită în baza 

Ordinului Preşedintelui ANMCS nr. 407/11.12.2019, în perioada 27.01.2020 - 31.01.2020. 

În urma analizei documentației rezultate din procesul de evaluare în vederea acreditării, 

Unitatea de evaluare și acreditare a spitalelor a identificat un număr de 3949 indicatori 

aplicabili, din care 3643 indicatori conformi și 306 indicatori neconformi, rezultând:  

 punctajul total obţinut* 89.90%  

 numărul standardelor cu punctaj mai mic de 51%** 0  

 Procentajul indicatorilor cu punctaj (-10)*** 3.00%  

  

 
Figura 3.1. Situaţia îndeplinirii standardelor grupate pe categorii de referinţă 

 

Punctajul obținut în urma analizei documentației rezultate din procesul de evaluare în 

vederea acreditării confirmă efortul  depus pentru ca serviciile de sănătate oferite de Spitalul 

Clinic de Recuperare Iași să răspundă nevoilor colectivităţii deservite și să asigure condiţiile 

de siguranţă pacientului, personalului şi mediului. 

 

3.4.2. Reclasificarea Spitalului Clinic de Recuperare Iași   

În ianuarie 2020 Spitalul Clinic de Recuperare Iași a inițiat demersurile privind 

schimbarea categoriei de clasificare a acestuia din categoria II M în categoria I M, în 

conformitate cu prevederile Ordinului MS 1408/ 2010 privind aprobarea criteriilor de 

clasificare a spitalelor în funcție de compentență și ale Ordinului MS nr. 323/ 2011 privind 



 

41 
 

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 

IAȘI 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI 

aprobarea metodologiei și criteriilor minime obligatorii 

pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență. 

Pe data de 29.04.2020 s-a emis Ordinul nr. 722 

prin care s-a aprobat clasificarea Spitalului Clinic de 

Recuperare Iași în categoria I M. 

Spitalul are un nivel înalt de dotare cu aparatură 

și echipamente medicale, precum și de încadrare cu 

resurse umane, asigurând furnizarea de servicii 

medicale cu grad de complexitate înalt. 

3.4.3. Constituirea Serviciului Privat pentru 

Situatii de Urgenta tip P1  

(S.P.S.U.) 

Având în vedere prevederile art.12, alin.1, art.19 

lit.a şi lit.i, art.32 şi art.33  din Legea 307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, ale art. 15 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 

completată şi modificată prin Legea 212/2006 şi Legea 241/2007 şi ale art.1 din O.M.A.I. 

75/2019 pentru aprobarea „Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea şi dotarea 

serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență”, prin Decizia 

nr.275/22.06.2020 a fost constituit Serviciul Privat pentru Situații de Urgență tip P1 în cadrul 

Spitalului Clinic de Recuperare Iași și are în structură un compartiment cu specialiști pentru 

prevenire și  echipe de intervenție specializate. 

Pregătirea personalului serviciului privat pentru situații de urgență tip P1 se va organiza 

și desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr.307 din 2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor cu modificările ulterioare, Legea protecției civile nr.481 / 2004, a Ordonanței de 

Urgenta nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență 

și a altor prevederi legale. 

În urma depunerii documentației prevăzute în HGR 1492/2004, privind principiile de 

organizare, funcționare și atribuțiile serviciilor profesioniste, cu modificările și completările 

ulterioare, Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată și OMAI 

75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea 

serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență a fost obținut Avizul de 
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înființare al SERVICIULUI PRIVAT PROPRIU pentru SITUAȚII de URGENȚĂ nr.45/20/IS 

din 23.12.2020 al SPSU. 

 

Totodată, în baza prevederilor din HGR 

1492/2004, privind principiile de organizare, 

funcționare și atribuțiile serviciilor profesioniste, cu 

modificările și completările ulterioare, Legea 

307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, 

republicată și OMAI 75/2019 pentru aprobarea 

Criteriilor de performanță privind constituirea, 

încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a 

serviciilor private pentru situații de urgență a fost 

obținut Avizul pentru Sectorul de Competență al 

SERVICIULUI PRIVAT PROPRIU pentru 

SITUAȚII de URGENȚĂ nr.46/20/IS din 

23/12/2020. 

 

 

 

3.4.4. Educație medicală continuă  

Îmbunătățirea capacităților profesionale (competențe și abilități) ale personalului 

Spitalului Clinic de Recuperare Iași implicat în implementarea tehnicilor inovative de 

tratament sau în utilizarea de echipamente medicale performante s-a realizat printr-un program 

de pregătire profesională bugetat de către unitate în colaborare cu unitățile de învățământ 

acreditate, asociațiile profesionale precum și cu furnizorii de echipamente medicale 

performante. 

 Scopul acestei activități este de a obține prin programele de pregătire profesională 

rezultate inteligente, sustenabile și incluzive în protocoalele de diagnostic și tratament ale 

spitalului. 
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 Promovarea beneficiilor tratamentelor spitalului prin organizarea unei campanii de 

informare și conștientizare desfășurate la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare Iași prin 

conferințele și simpozioanele științifice organizate cu ocazia Zilelor Spitalului Clinic de 

Recuperare Iași în parteneriat cu alte unități sanitare sau alți formatori de opinie medicală s-a 

realizat în anul 2020 prin organizarea celei de a 18-a editie a Conferinței „Zilele Spitalului 

Clinic de Recuperare Iași” ce a avut loc ȋn perioada 29 iunie - 04 iulie 2020, în format webinar 

cu desfăşurare simultană ȋn două săli virtuale.  

 

 

 

Aproximativ 170 de lectori au prezentat informații noi ȋn disciplinele specifice 

recuperării medicale: cardiologie, pneumologie, neurologie, reumatologie, medicina muncii, 

ortopedie, orl. Evenimentul a adunat un număr de 3.281 participanți unici și 7.961 de vizite 

totale. 

Punctul central al manifestărilor a fost reprezentat de Conferinţa “Recuperarea: Cine? 

Când? Unde?”, acompaniată de încă patru cursuri din specialitățile  cardiologie, audiologice 

şi ORL,  toate aceste manifestări oferind împreună un total de 43 de puncte de Educație 

Medicala Continuă.  
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Creditare EMC pentru medici: 

 Conferinta “Recuperarea: Cine? Cand? Unde?” 26 credite EMC 

 Curs cardiologie “Abordarea pacientului varstnic cu patologie cardiovasculara in 

ambulator” – 6 credite EMC 

 Curs Audiologie “Hipoacuzia la copil: de la screening la diagnostic si solutii” – 5 

credite EMC 

 Curs ORL “Notiuni fundamentale in diagnosticul hipoacuziei” – 3 credite EMC 

 Curs ORL “Noțiuni fundamentale în chirurgie” – 3 credite EMC 

Creditare EMC pentru asistenţii medicali – 15 credite EMC 

Temele principale ale manifestărilor au fost: 

Abordarea pacientului vârstnic cu patologie cardiovasculară în ambulator 

Hipoacuzia la copil: de la screening la diagnostic și soluții 

Recuperarea cardiovasculară: cine? când? unde? 

Artrita reumatoidă  dincolo de afectarea articulară  

Patologii noi ȋn practica medicinii muncii: expunerea ocupațională la nanoparticule 

Uptodate ȋn managementul bolilor imuno - inflamatorii  

Reabilitarea respiratorie: cine, când, unde? 

Noţiuni fundamentale în diagnosticul hipoacuziei 

Actualităţi ȋn scleroză multiplă 

Actualităţi ȋn ortopedie-traumatologie. 
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4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE 

DEZVOLTARE  

4.1. Proiect „Mănuși mecatronice textile inteligente pentru 

recuperarea mâinii la persoanele cu accident vascular cerebral”- 

MANUTEX 

În cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iași în perioada 01.06.2020 - 31.05.2022 se 

derulează  proiectul ”Mănuși mecatronice textile inteligente pentru recuperarea mâinii la 

persoanele cu accident vascular cerebral” (MANUTEX) încheiat prin contractul de 

finanțare  nr. 134/25.05.2020 în cadrul Programului PN III- „Creșterea competitivității 

economiei românești prin cercetare", dezvoltare și inovare - Competiția 2019 Direcția de 

cercetare: 2.1 Transfer la Operatorul Economic, în parteneriat cu  Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi și SC MAGNUM SX SRL. 

Obiectivul general pe termen scurt al proiectului MANUTEX constă în validarea într-

un mediu relevant a unor mănuși mecatronice textile inteligente în vederea recuperării 

funcționalității mâinii după  accident vascular cerebral. Pe termen lung, proiectul vizează 

certificarea sistemului MANUTEX și scoaterea pe piață a produsului estimându-se o creștere 

cu cel puțin 5% a numărului de persoane care recuperează funcționalitățile mâinii după un 

AVC.  

Dispozitivul de recuperare de tip mănușă mecatronică textilă inteligentă  este un sistem 

robotizat de tip exoschelet pentru mobilizarea membrului superior. Acest sistem mobilizează 

degetele și mâna utilizatorului în mod pasiv  și semiactiv. Rezultatul este similar cu mobilizarea 

membrului de către kinetoterapeut în timpul ședințelor de recuperare, dar suplimentar 

mobilizării pasive, stimularea neuromusculară ar putea avea componente mai apropiate de 

modul natural de generare a mișcării. Stimularea electrică funcțională este o metodă utilă în 

recuperarea bolnavului neurologic, cu posibilitate largă de aplicare și îmbunătățire a 

rezultatelor reabilitării. 

În cursul anului 2020 s-au desfășurat activitățile stabilite prin planul de realizare a 

proiectului, anexă la contractul de finanțare, activități ce s-au concretizat prin întocmirea unui 
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protocol privind testarea clinică a sistemului de recuperare a funcției membrului superior 

pentru pacienții care au  suferit un accident vascular cerebral, studiu ce se va desfășura în trei 

etape distincte: 

Etapa1: dezvoltarea dispozitivului de recuperare; evaluarea eficacității modelului 

dezvoltat teoretic în obținerea mișcărilor dorite- testare clinică implicând un număr redus de 

voluntari sănătoși; 

Etapa a doua: evaluare preliminară la subiecți cu deficit motor al membrului superior 

secundar unui AVC- testare clinică implicând un număr redus de voluntari cu istoric de AVC 

având ca obiectiv evaluarea și remedierea unor eventuale probleme de siguranță. 

Etapa a treia: evaluarea eficienței dispozitivului în recuperarea funcțiilor motorii ale 

pacienților cu accident vascular cerebral; studiu comparativ randomizat implicând un număr 

mai mare de pacienți ( aproximativ 80) vizând demonstrarea unui avantaj funcțional generat de 

utilizarea dispozitivului. 

Valoarea totală a proiectului este de 143600 lei din care cheltuieli de personal 60950 

lei, cheltuieli cu logistica 69310 lei, cheltuieli de deplasare 3995 lei și cheltuieli indirecte ( 

regia) 9345 lei.  

Anul 2020 s-a încheiat cu raportarea la termen către Unitatea Executivă pentru 

Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)- Direcția 

de Finanțare a Dezvoltării și Inovării a primei etape a proiectului prin  care s-au justificat 

cheltuielile aferente anului 2020 de 28000 lei, conform bugetului alocat. 

4.2 Assesment of biofilm formation on cochlear implants (ABCis), 

Proiect cercetare Nr. IIR-2040 

Dată începere: 01 septembrie 2019 

Dată finalizare: 30 septembrie 2021 

Durată: 25 luni 

Parteneri: 

 Instituția de cercetare: Spitalul Clinic de Recuperare Iași, Manager Ec. Carmen 

Cumpăt 

 Conducătorul cercetării: Prof. Dr Luminița Rădulescu șef Secția Clinică ORL  
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 Cercetător principal: Prof. Dr. Mihai Mareș- Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iași 

 Cercetător secundar: Mariana Pinteală- Institutul de Chimie Macromoleculară Petru 

Poni Iași 

Descriere proiect 

Se consideră că formarea de biofilme bacteriene joacă un rol major în patogeneza 

infecțiilor asociate biomaterialului.  

Utilizarea dispozitivelor medicale (catetere, valve cardiace artificiale, articulații 

protetice, implanturi cohleare etc.), a crescut dramatic în ultimul secol și a devenit o parte 

importantă a medicinei moderne și a vieții noastre de zi cu zi. 

 Riscul pentru infecția asociată cu biomateriale (BAI) poate fi parțial explicată prin 

eficacitatea redusă a apărării imune locale indusă de corpul străin. S-a demonstrat că numărul 

de bacterii necesare pentru a provoca o infecție este semnificativ mai mic în prezența unui corp 

străin, cum ar fi în cazul implanturilor decât atunci când astfel de dispozitive nu sunt prezente. 

Implanturile cohleare sunt considerate astăzi standard de îngrijire pentru pacienții (copii și 

adulți) cu pierderea auzului senzorial neural profund. 

Se estimează aproximativ 34-36 milioane de adulți cu pierderea auzului măsurabil în 

Statele Unite în 2009. Din acest număr, 1,2 milioane de copii și adulți (cu pierderi auditive 

severe până la profunde) au fost considerați a fi potențiali candidați la implant (iData, 2010). 

Numărul total de beneficiari de IC în Statele Unite în 2009 a fost estimat la 70000 de adulți și 

copii (iData, 2010) și aproximativ 170.000 la nivel mondial. Dezvoltarea complicațiilor 

infecțioase după implantarea cohleară este rară, cu o incidență de 1% până la 4%. Nu se cunosc 

mecanismele posibile ale infecțiilor asociate implantului cohlear. Se crede că meningita este 

mai frecventă la pacienții cu IC decât la populația general. 

Implanturile cohleare (IC) pot fi expuse la bacterii nu numai în momentul intervenției 

chirurgicale, ci și după aceea, de la o ureche medie infectată. A fost demonstrată posibilitatea 

infecției urechii interne din urechea medie sau prin diseminare hematogenă la pacienții cu 

implant cohlear. Se poate deduce că mecanismul care permite infecția este răspândirea 

bacteriilor de-a lungul componentelor implantate de la urechea medie la urechea internă, deși 

acest lucru nu a fost demonstrat în mod concludent. De la urechea internă, infecția se poate 

răspândi la meninge. Ambele căi de infecție au fost investigate în studii pe animale. 
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Obiective: 

1. Pentru a estima incidența bacteriilor/ biofilmului în urechea medie sănătoasă/ pe 

piele pe locul inciziei / pe receptor-stimulator (RS) după ce R / S a fost fixat în patul său cu 

suturi chiar înainte de închiderea plăgii în timpul chirurgiei implantului cohlear și pentru a 

evalua starea imună a pacientului. 

2. Înțelegerea mecanismulului precis al procesului patogen al colonizării țesutului și 

implantului cohlear (CI). Prin urmare, scopul prezentului studiu este de a investiga dacă 

bacteriile prezente pe piele (dacă există), în urechea medie (anterior implantării  sau secundare 

otitei medii după implantare) fie aderente, fie ca Biofilm (BF) poate fi sursa colonizării CI și a 

țesutului înconjurător. 

Rezultatul așteptat: 

Ameliorări semnificative în înțelegerea colonizării și formării biofilmului pe 

implanturile cohleare de către bacteriile comensale ale pielii și urechii medii. 

4.3 Vocational education and training for speech and language 

therapists and parents for rehabilitation of children with cochlear implant 

on how to speak” 

 (VOICE)/ Proiect Erasmus: 

 Cooperare pentru inovare  și schimb de bune practice 

 Parteneriate strategice pentru educație și formare profesională 

Coordonator proiect/ lider: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI 

                      Strada Pantelimon Halipa nr. 14, 7000661 Iasi, Nord-Est, RO www.scr.ro 

Informații legate de proiect: 

Cod de identificare: 2020-1-RO01-KA202-080059 

Data începere 01 decemebrie 2020 

Data finalizare: 30 noiembrie 2022 

Suma finanțată: 255230 EURO 

Parteneri: SOCIETATEA DE OTOLOGIE SI IMPLANT COHLEAR, Romania 

    UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI, Romania 
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                 FUNDATIA EUROED, Romania 

                 ONICI, Belgium 

                 UNIVERSIDADE DE AVEIRO, Portugal 

                  STICHTING ZUYD HOGESCHOOL, Netherlands 

Pierderea auzului a devenit o problemă importantă pentru sănătatea cetățenilor 

europeni, 10% dintre aceștia manifestând simptomatologie specifică afecțiunilor din spectrul 

ORL. S-a demonstrat că tehnologiile auditive de ultimă generație, precum implanturile 

cohleare pot schimba vieți, mai ales când vorbim despre copiii cu deficiențe de auz 

În ultimii 50 de ani, știința și tehnologia implantului cohlear a înregistrat o dezvoltare 

remarcabilă, acest lucru ducând la o îmbunătățire constantă a recunoașterii vorbirii generale a 

pacienților cu CI. Dar un implant cohlear nu este miraculos. Copiii cu IC au nevoie de tot 

sprijinul necesar de la logopezi, astfel încât să poată atinge un nivel de vorbire durabil. Este 

necesar ca fiecare copil care a primit un implant cohlear să înceapă cât mai repede un program 

de terapie specific, esențial în formarea abilităților de ascultare, înțelegerea sunetelor și a 

vorbirii.  

Fără un program de recuperare auditiv-verbal corespunzător, rezultatele obținute de 

copilul cu implant cohlear pot fi limitate. Operațiile au succes, dar ulterior copilul va trebui 

prin metode specifice să învețe mai întâi să audă, apoi să descifreze ceea ce aude, ca mai apoi 

să fie capabil să-şi însuşească limbajul. Din păcate la ora actuală nu există suficienți logopezi 

specializați și instruiți să lucreze cu acești copii, terapia limbajului copilului hipoacuzic fiind 

diferită față de cea a unui copil auzitor cu deficienţe de vorbire. De asemenea, trebuie avut în 

vedere că obiectivele terapeutice trebuie susţinute atât de şcoală sau grădiniţă cât şi de mediul 

familial. 

Grupul țintă îl constituie terapeuții de limbaj și vorbire, în prima parte a carierei, 

studenți în anul al III-lea la MA în psihologie, viitori terapeuți care vor lucra cu copiii, părinți, 

profesori de sprijin, care vor continua terapia pentru integrarea copiilor în învățământul de 

masă. Proiectul se adresează, de asemenea, indirect pacienților, medicilor și medicilor de 

familie, școlilor, asociațiilor de logopezi și limbaje (SLP), centre medicale și Colegiul 

Medicilor, Facultăți de psihologie - pedagogie, asociații de părinți, asociații educaționale, 

ONG-uri. 
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În acest context, obiectivul principal al proiectului VOICE este de a oferi educație și 

formare profesională terapeuților în limbaj/ logopezilor (SLP) și părinților pentru învățarea 

copiilor cu implanturi cohleare cum să vorbească. 

 

Obiectivele specifice: 

 Creșterea rezultatelor în ce privește recuperarea copiilor cu IC, dispunând astfel de o 

terapie specializată, prin acțiunile cumulative ale proiectului VOICE; 

 Dotarea terapeuților în vorbire și limbaj (SLP) cu un pachet de resurse de sprijin- (O1); 

 Dezvoltarea standardelor minime de reabilitare după implantul cohlear pediatric 

necesare la nivel transnațional- O2 

 Dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și abilităților SLP și ale studenților anul 3 / 

MA în psihologie (viitor SLP), prin intermediul Manualului VOICE (O3) și al 

programului ”Voice E-Training Course (O4), inclusiv studiu teoretic și o dezvoltare 

practică a competențelor bazate pe studiul cazurilor și schimbul de experiențe și practici 

privind munca directă cu copiii CI; 

Rezultatele proiectului: 

 O1: Portofoliu cu studii de caz la copii cu terapie cu implant cohlear (portofoliu de 

terapie CI) 

 O2: Standarde minime pentru reabilitare după CI pediatrică (VOICE CI pediatric 

standard) 

 O3: Manual pentru terapeuți în vorbire și limbaj (SLP) și părinți pentru învățarea 

copiilor cu implanturi cohleare cum sa vorbească (Manual VOICE) 

 O4: Educație și formare profesională pentru terapeuți în vorbire și limbaj (SLP) pentru 

predarea copiilor cu implanturi cohleare cum să vorbească (curs VOICE E-Training) 

 O5: Educație deschisă/ online/ digitală pentru părinți și grupuri de sprijin în reabilitarea 

copiilor cu implanturi cohleare (VOICE E-TOOLKIT) 

 C1 - Evenimente de formare comună a personalului pe termen scurt - Educație și 

formare profesională pentru terapeuții vorbirii și limbajului (SLP) pentru învățarea 

copiilor cu implanturi cohleare cum să vorbească (VOICE Training) -5 zile de 

instruire, desfășurate în România, de către Societatea de Otologie și Implant Cohlear 

(P2), unde vor veni 25 de participanți, din care 15 participanți transnaționali) 
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Evenimente multiplicatoare - Educație și instruire pentru logopezi, părinți și grupuri de 

sprijin din reabilitarea copiilor cu implanturi cohleare, în 4 țări diferite 

Proiectul se va derula pe o perioadă de 24 luni, începând cu data de 01.12.2020 și 

finalizându-se în data de 30.11.2022. Finanțarea va fi în sumă maximă de 255 530 EURO, din 

care Spitalul Clinic de Recuperare Iași a primit un avans de 204 424 EURO, reprezentând un 

procent de 80% din suma maximă a grantului. Diferența de 20% (51 106 EURO) va fi primită 

în termen de 60 zile calendaristice de la data de finalizare a Proiectului (Raportul final). 

4.4. Proiecte europene - Proiect „Recuperarea Eficientă a Pacientului 

COVID- 19”- REPCOV 

În cursul anului 2020, Spitalul Clinic de Recuperare Iași a realizat demersurile necesare 

accesării de finanțare nerambursabilă în vederea creșterii capacității de gestionare, prin 

sistemul medical public, a situației de urgență cauzată de criza sanitară COVID-19, în cadrul 

Axei Prioritare (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 pentru dotarea unităților sanitare publice cu echipamente și aparatură medicală, 

dispozitive medicale și de protecție medicală, necesare pentru tratamentul pacienților cu 

infecție COVID-19. 

Astfel, în luna septembrie 2020, spitalul a depus cererea de finanțare pentru proiectul  

”Recuperarea Eficientă a pacientului COVID-19” - REPCOV, în valoare de 22,352,210.42 lei,  

cod proiect 14043.   

Proiectul  propus de Spitalul Clinic de Recuperarea Iași a apărut ca o necesitate acută 

în contextul  pandemiei cauzate de noul coronavirus SARS-CoV-2 și a desemnării unității ca 

unitate suport COVID prin Ordinul nr. 1343/2020. 

Obiectivul general al proiectului  este reprezentat de creșterea capacitații Spitalului 

Clinic de Recuperare Iași de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin dotarea cu aparatură 

medicală și echipamente de protecție necesare prevenției eficiente, diagnosticării rapide și 

faclitării unor îngrijiri medicale optime tuturor pacienților unității. 

Beneficiile proiectului se vor reflecta astfel: 

 La nivelul spitalului, prin creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-

19; 
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 La nivelul pacienților, prin expunerea redusă a acestora la riscul epidemiologic, 

reducerea timpului de acces la diagnostic și tratament; 

 La nivelul angajaților, prin consolidarea unui sistem de siguranță, protejarea cadrelor 

medicale, limitarea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2; 

 La nivel local, prin reducerea cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 la nivelul 

comunității și recuperarea mai rapidă a celor infectați. Pe termen lung, comunitatea 

locală va beneficia de o infrastructură sanitară îmbunătățită, ceea ce va asigura accesul 

cetățenilor la servicii sanitare de calitate, în condiții de siguranță. 

Proiectul de investiții propus completează dotarea Spitalului Clinic de Recuperare Iași 

cu materiale de protecție a personalului și cu aparatura medicală necesară pentru gestionarea 

cât mai eficientă a situației provocate de pandemia COVID-19. 

Mai mult, prin demararea proiectului ”Recuperarea Eficientă a Pacientului COVID-19-

REPCOV”  vor fi posibile: 

 tratarea corespunzătoare atât a pacienților diagnosticați cu COVID- 19 precum și a 

pacienților non-COVID sau aflați în stadiul de recuperare post-COVID; 

 evitarea infectării personalului medico - sanitar al spitalului, evitarea transformării 

spitalului în focar de infecții; 

 oferirea unui răspuns în timp util și eficient al sistemului medical din Spitalul Clinic de 

Recuperare Iasi la criza COVID-19. 

Aceste obiective contribuie direct la indicatorul de rezultat al programului (Capacitate 

adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare 

a crizei sanitare) și vizează obiectivele susținute prin Axa Prioritara 9 Protejarea sănătății 

populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

4.5. Înființare Centru de Cercetare de Robotică și Neuroreabilitare 

  PROIECT ROBOMOVE - ROBOTS DEDICATED TO NEUROMOTRIC 

VALUABLE EFFICIENCY 

             Înființarea Centrului de Robotică și Neuroreabilitare a Spitalului Clinic de Recuperare 

Iași - acord de asociere între Municipiul Iași, Spitalul Clinic de Recuperare Iași și I.M.S.P. 

Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău, în cadrul Programului Operațional 
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ENI România – Republica Moldova 2014-2020, Axa prioritară 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea 

serviciilor de sănătate și a accesului la sănătate. 

Parteneriatul dintre Primăria Municipiului Iași, Spitalul Clinic de Recuperare Iași și 

Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău contribuie la formarea unei practici 

pozitive de soluționare a problemelor din sistemul de sănătate și la îmbunătățirea accesului la 

serviciile de sănătate la nivel local, regional și transfrontalier, având în vedere faptul că, în 

conformitate cu Raportul Național de Țară pentru anul 2018, implementarea continuă a 

strategiei naționale în materie de sănătate este afectată de schimbarea priorităților și de 

planificarea insuficientă a investițiilor.  

 Proiectul propune să realizeze o îmbunătățire a serviciior de sănătate în domeniul 

neurologiei și neurochirurgiei, creșterea gradului de acces la serviciile de sănătate în județul 

Iași și în Republica Moldova prin scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament. 

Cooperarea transfrontalieră oferă posibilitatea de aliniere la cele mai bune practici și 

preluarea celor mai bune metode ale partenerului, astfel încât beneficiarii finali, care sunt 

pacienții de pe ambele părți ale frontierei să poată avea acces la servicii de sănătate eficiente. 

Pentru Spitalul Clinic de Recuperare – construcția Centrului de Robotică și 

Neuroreabilitare va însemna amenajarea a 5 încăperi ce vor respecta detaliile prevăzute în 

documentația tehnică conform normativelor în vigoare privind instalațiile electrice, sanitare, 

arhitectura, condițiile de securitate și sănătate în muncă,  astfel:  

 Laborator de reabilitare medicală în suprafață de 100 mp în care se vor instala 

echipamente medicale și va fi dotat cu mobilier medical adecvat conform PT; 

 Laborator tehnic destinat prelucrării electronice a informațiilor - 50 mp; 

 Cabinet consultații medicale în suprafață de 25 mp ce va corespunde normativelor în 

vigoare privind standardele în spațiile destinate activității medicale; 

 Spațiu destinat activității didactice în suprafață de 50 mp, dotat cu mobilier adecvat;  

 Birou management Centru de Robotică și Neuroreabilitare 20 mp;  

Proiectul a fost admis la finațare in anul 2020  si se afla in faza de precontractare. 
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4.6 Dotarea cu echipamente medicale de cercetare în domeniul 

obezității, diabetului și a altor tulburări metabolice 

 PROIECTUL TRANSFRONTALIER OBDIA-NET- “REȚEA 

TRANSFRONTALIERĂ INTEGRATĂ PENTRU SERVICII AVANSATE DE 

SĂNĂTATE ÎN DOMENIUL OBEZITĂȚII, DIABETULUI ȘI A ALTOR TULBURĂRI 

METABOLICE” 

Proiectul va fi  implementat de către  Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigorie 

T. Popa” Iași în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină  și Farmacie “Nicolae 

Testemițanu” din Chișinău și Spitalul Clinic de Recuperare Iași, în cadrul Programului 

Operațional ENI România – Republica Moldova 2014-2020, Axa prioritară 4.1 Sprijin pentru 

dezvoltarea serviciilor de sănătate și a accesului la sănătate. 

Obiectivul principal al proiectului constă în unificarea, integrarea și consolidarea 

capacităților regionale de cercetare pentru servicii medicale și educaționale. 

De asemenea, prin implementarea acestui proiect se dorește: 

 Creearea și dezvoltarea unei rețele transnaționale și multidisciplinare constând în centre 

tematice interconectate care deservește populația regională în zona de frontieră; 

 Furnizarea de servicii medicale directe cu ajutorul infrastructurii create pentru populația 

din regiune și servicii de cercetare în beneficiul universităților partenere și al unităților 

medicale; 

 Îmbunătățirea serviciilor de consultanță pentru populație, management al serviciilor, 

reglementare și politici publice în tratamentul/ profilaxia/ prevenirea obezității, 

diabetului și a altor tulburări nutriționale, prin implicarea factorilor de decizie  și 

furnizarea de propuneri de politici, ghiduri și protocoale de bună practică. 

În acest sens, Spitalul Clinic de Recuperare Iași va fi dotat cu următoarelor 

echipamente: 

 Test efort cu bicicletă și covor rulant; 

 ABPM; 

 Holter;  

 Bicicletă pentru recuperare cardivasculară  

Pacienții care se estimează că vor beneficia de îngrijire rezultată din utilizarea noilor 

infrastructuri și proceduri: 600 pacienți adulți (din ambele regiuni de referință) și 250 de 
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pacienți copii (estimare doar pe durata proiectului). Populația de referință deservită la care 

raportăm impactul general al proiectului va fi de aproximativ 1.000.000 locuitori (pacienți, 

potențiali, pacienți, categorii de risc). Însă populația care va beneficia de îmbunătățirile de 

sistem și de o sănătate mai bună sau de rezultatele viitoare din cercetare precum și de 

multiplicarea și durabilitatea acestui demers este întreaga populație a regiunii eligibile.  

De asemenea, la impactul social general se vor adăuga bunele practici și protocoalele 

elaborate în urma activităților din proiect, o comunitate mai informată, un sistem de sănătate 

mai eficient, un sistem de management al calității, alte reglementări și politici de sănătate, 

profesioniști mai instruiți, rezultate de vârf ale cercetării, curricule educaționale îmbunătățite 

etc. 

Proiectul a fost admis la finanțare în anul 2020  și se afla în faza de precontractare. 
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5. PROPUNERI PROIECTE DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2021 

5.1. REPARAȚII CAPITALE 

 Modernizare instalații electrice la Spitalul Clinic de Recuperare Iași – 

obiectiv în continuare 

 Lucrări de alarmare la incendiu la nivelul întregului spital – obiectiv în 

continuare 

 Lucrări de execuție sistem de colectare și tratare a apelor uzate 

menajere la Spitalul Clinic de Recuperare Iași – obiectiv în continuare 

 Lucrări de reparații capitale Corp C, Etaj 3 – obiectiv în continuare 

 Lucrări de reparații capitale Corp C, Etaj 4 – obiectiv în continuare 

 Lucrări de reparații capitale Corp C, Etaj 5– obiectiv în continuare 

 Documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție (DALI) și 

PAC  (proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire) și expertiză 

tehnică pentru obiectivul de investiții "Extindere retea fluide medicale 

la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi"; 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, măsurile luate la nivel național  precum și faptul în cadrul 

Spitalului Clinic de Recuperare Iași sunt asigurate un număr de 20 paturi pentru pacienții 

bolnavi cu forme ușoare și medii care necesiră aport de oxigen, precum și faptul că blocul 

operator ORL a devenit începând cu data de 19.10.2020, suport pentru pacienții bolnavi 

COVID ce necesită suport la terapie intensivă și  oxigen, este necesară expertizarea și 

extinderea rețelei de fluide medicale existente în cadrul spitalului.  

    Spitalul Clinic de Recuperare Iași, dispune de o stație de oxigen cu capacitatea de 16 

mc/h care alimentează Blocul Operator ORL și compartimentul ATI  ORL – în prezent dedicat 

pacienților dependenți de oxigen ce necesită tratament la terapie intensivă bolnavii confirmați 

pozitivi cu COVID-19.  Capacitatea stației  de producere a oxigenului medical ar putea susține 

și o parte din secțiile clinice de recuperare medicală existente în cadrul Spitalului Clinic de 

Recuperare Iași, care folosesc oxigen în principal Secția Clinică Ortopedie, blocul operator 

Ortopedie și compartimentul ATI Ortopedie. În cadrul proiectelor de reparații capitale 
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executate până în prezent în cadrul spitalului au fost executate și trasee de fluide medicale, cu 

materiale omologate, de firme acreditate pentru execuția unor astfel de lucrări la etajele 3, 4 și 

4 – corp D și integral pentru etajul 7. În prezent se află în implementare lucrări de reparații 

capitale pentru etajele 3,4 și 5 corp C în cadrul cărora sunt prevăzute lucrări similare pentru 

fluide medicale. Astfel, expertizarea lucrărilor existente va stabili nu doar starea lucrărilor 

executate deja în cadrul spitalului, dar și dacă capacitatea de producere a oxigenului de către 

stația de oxigen existentă este suficientă sau trebuie suplimentată prin extinderea acesteia.  

Ca urmare propunem pentru anul 2021, întocmirea documentațiilor necesare în vederea 

realizării obiectivului de investiții "Extindere rețea fluide medicale la Spitalul Clinic de 

Recuperare Iași" și anume expertiza tehnică și Documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenție (DALI). 

5.2. Dotări echipamente medicale/nemedicale 

 Frigider cameră morgă - 1 buc - 84 mii lei; 

          Prosectura existentă în cadrul spitalului nu a fost dotată sau inclusă în nici un proiect 

de reparații curente sau capitale de la înființarea spitalului, astfel frigiderul existent fiind 

foarte vechi este defect, iar repararea sa are costuri foarte ridicate compartiv cu achiziția 

unuia nou. Mortalitatea pacienților în cadrul compartimentului ATI – suport COVID este  

mare și în acest moment nu putem asigura condițiile de depozitare în condiții de siguranță 

sanitară, cu respectul cuvenit pentru persoanele decedate.  Situația existentă este dificil de 

gestionat  în contextul în care temperaturile exterioare sunt în continuă creștere, iar timpul 

de staționare a persoanelor decedate datorită infectației cu noul coronavirus (SARS-CoV- 

2) este destul de mare, acestea fiind preluate directe spre firmele de pompe funebre spre 

înhumare.  

 Echipament radiologic digital cu coloana port tub motorizată și prindere pe tavan 1 buc 

– 891 mii lei; 

 Ecograf abdominal 1 buc – 604 mii lei; 

 Ecograf multidisciplinar neurovascular și musculoscheletal - 1 buc în valoare de 465 

mii lei; 

 Ecograf transcranian - 1 buc în valoare de 442 mii lei 
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Imagistica prin ecografie Doppler este o metodă neinvazivă ce permite vizualizarea 

arterelor intra- și extracraniene, fiind ideală pentru urmărirea pe termen lung a pacienților cu 

afecțiuni neurovasculare. Indivizii care au suferit un AVC ischemic prezintă de obicei una sau 

mai multe stenoze la nivelul arterelor carotide sau vertebrale, fie în porțiunea extracraniană, fie 

în cea intracraniană, ce pot evolua în timp, evaluarea lor periodică fiind necesară și utilă pentru 

a aprecia evoluția și eficacitatea tratamentului de prevenție si necesitatea  de antiagregant sau 

anticoagulant precum și pentru a stabili dacă se impune tratament chirurgical endovascular de 

tip endarterectomie sau stent. 

Proporția de pacienți cu SARS-CoV-2 care suferă accidente vasculare în contextul bolii 

virale se înscrie în cele mai multe serii comunicate între 1,5 și 3%, în timp ce numărul total de 

evenimente trombotice este mai mare, trecând de 15% în unele raportări. Acești pacienți se 

constituie într-un grup cu risc ridicat pentru această afecțiune, și deși evenimentele raportate 

au avut loc în timpul perioadei acute de infecție, existența unui risc rezidual suplimentar pe 

termen lung  rămâne de stabilit.  

Evaluarea ecografică (incluzând examenul Doppler) a vaselor mari de la nivel cervical 

(carotide, vertebrale), precum și examenul Doppler intracranian, permit evidențierea și 

cuantificarea proceselor patologice de la acest nivel, fiind necesare pentru stabilirea 

diagnosticului, a etiologiei unor evenimente cerebrovasculare, a riscului de recidivă (sau de 

apariție inițială) a unor boli cerebrovasculare. În plus, pe lângă pacienții cu antecedente 

cerebrovasculare și pacienții vindecați după SARS-CoV-2, investigarea imagistică prin 

ecografie Doppler a arterelor cervico-cerebrale este necesară pentru evaluarea preoperatorie a 

pacienților cu risc neurovascular internați în Secțiile Clinice de Ortopedie și ORL din cadrul 

spitalului. 

 Sistem  testare efort 1 buc – 231 mii lei; 

 Holter tensiune 4 buc – 68 mii lei; 

 Holter EKG 10 buc – 190 mii lei; 

 Sistem ECG de efort 2 buc – 60 mii lei; 

 Sistem de testare efort cu covor rulant 1 buc – 235 mii lei; 

 Ecograf staționar 1 buc – 637 mii lei; 

 Aparat determinare indice gleznă brat 2 buc – 8 mii lei. 

 Aparat biochimie – 1 buc în valoare de 787 mii lei; 

 Aparat electroforeză capilară– 1 buc în valoare de 317 mii lei; 
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 Analizor imunologie – 1 buc în valoare de 677 mii lei; 

Având ca obiectiv principal creșterea calității serviciilor, și știind că așteptările 

pacienților sunt din ce în ce mai mari, Laboratorul de analize medicale al spitalului își îndreaptă 

toate eforturile pentru a oferi servicii de calitate caracterizate prin corectitudine, exactitate, 

acuratețe și promptitudine. Pentru a atinge acest obiectiv este necesară dotarea acestuia cu 

aparatură de ultimă generație. Ținând cont de faptul că analizele de biochimie sunt analize care 

se efectuează cu o frecvență ridicată, analizorul Flexor XL existent în cadrul laboratorului este 

învechit moral și tehnic, iar capacitatea de lucru a analizorului Erba XL1000 din dotare este 

depășită frecvent, achiziționarea unui Analizor automat de biochimie, fiind indispensabil. 


