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1. ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE A SPITALULUI DE 
OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA 

 
A. DATE GENERALE 

 
Istoria Spitalului Buftea începe în anul 1979, când 

ia ființă Spitalul Orășenesc Buftea. 
În perioada 1979 – 2012, Spitalul își schimbă de 

câteva ori structura, fiind pe rând Spital al Sectorului 
Agricol Ilfov, Spital de Obstetrică-Ginecologie, Spital 
Orășenesc Dr. Maria Burghele, iar din mai 2012, Spitalul 
de Obstetrică-Ginecologie Buftea. 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea, 
clasificat gradul V potrivit prevederilor Ordinului  
nr. 914/2012, ierarhizat 1B în baza OMS nr. 427/2017, 
acreditat II de Autoritatea Națională de Management al 
Calității în Sănătate prin certificat seria ANMCS nr. 2-
121, este spital de monospecialitate, cu structură 
complexă de specialități în ambulatoriul integrat și 
spitalizare de zi, dotat cu aparatură medicală pentru fiecare specialitate și personal înalt calificat. 

Situat la limita de județ, are accesibilitate pentru teritoriile existente pe o rază de circa 40 km, 
cu o populație de aproximativ 100.000 de locuitori. 

Spitalul funcționează pe principiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, iar din anul 2010 managementul 
asistenței medicale al Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea a trecut în subordinea Consiliului 
Județean Ilfov prin O.U.G. nr. 162/2008 și H.G. nr. 529/2016 – Anexa 2, poziția 214. 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea asigură îngrijiri medicale preventive și curative 
populației deservite și reprezintă o bază de practică medicală pentru elevi, studenți și rezidenți 
(conform Aviz M.S. nr. VSC/1048/11/31.01.2020 pentru derularea programelor de rezidențiat în 
specialitatea de obstetrică-ginecologie). 

Misiunea spitalului este de îmbunătățire considerabilă a stării de sănătate a comunității pe 
care o deservește. În parteneriat cu medicii, angajații, voluntarii și pacienții și în colaborare cu alte 
instituții, resursele vor fi focalizate pentru realizarea programelor de care unitatea este responsabilă 
etic, social și financiar. 

Viziunea spitalului este cu totul dedicată problemelor legate de starea de sănătate și de 
calitatea vieții comunității pe care o deservește, prin calitatea deosebită a actului medical, prin 
tratament efectuat cu eficiență și profesionalism, prin:  
 adaptarea serviciilor medicale la nevoile populației deservite; 
 creșterea calității serviciilor medicale; 
 scăderea ponderii serviciilor medicale realizate prin spitalizare continuă în favoarea celor 

ambulatorii și prin spitalizare de zi, în conformitate cu strategia sistemului sanitar național. 
 

B. CARACTERISTICILE POPULAȚIEI DESERVITE 
 

Situat la limita de județ, la circa 45 km de Târgoviște, 40 km de Ploiești și 30 km de cea mai 
apropiată unitate cu paturi din București, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea deservește 
populația orașului (cca 23.000 locuitori), precum și localitățile limitrofe aparținând atât județului 
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Ilfov cât și județul Dâmbovița, Prahova și Giurgiu, în lipsa unor 
unități sanitare cu paturi cu aceleași specialități (cele mai 
apropiate unități fiind în Târgoviște, Ploiești și București). 

În ultimii ani se observă o creștere a adresabilității, 
demonstrată prin acordarea serviciilor medicale către asigurați 
(spitalizare continuă și spitalizare de zi), din care: județul Ilfov 
– 10.558 pacienți (49.90%) și 10.616 pacienți din alte județe 
(50.10%). 
 
 
 
 
 

C. STRUCTURA ȘI ACTIVITATEA MEDICALĂ A SPITALULUI 
 

Ultima structură organizatorică a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 56 / 29.05.2020 și cuprinde: 

• Spitalizare continuă cu 68 de paturi organizată într-o secție și 5 compartimente: 
o Obstetrică-Ginecologie cu compartiment de medicină materno-fetală și compartiment 

de oncologie ginecologică; 
o Compartiment de chirurgie generală; 
o Compartiment de neonatologie; 
o Compartiment de Anestezie și Terapie Intensivă. 

• Spitalizare de zi cu 15 paturi; 
• Ambulatoriu integrat cu 10 cabinete în specialitățile: medicină internă, pediatrie, obstetrică-

ginecologie, urologie, chirurgie generală, ortopedie și traumatologie, cardiologie, neurologie, 
R.B.M.F., endocrinologie; Cabinet Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice; Cabinet 
oncologie medicală; 

• C.P.I.A.A.M, Laborator de Analize Medicale, Laborator de Radiologie și Imagistică 
Medicală, C.T., compartiment de evaluare și statistică medicală, birou de management al 
calității, bloc operator, U.T.S., farmacie cu circuit închis, sterilizare, cameră de gardă 
Obstetrică-Ginecologie și aparat funcțional. 
În ceea ce privește activitatea spitalului, conform raportărilor pe anul 2020, spitalul a efectuat 

un număr de 2.708 spitalizări continue, 10.034 spitalizări de zi și un număr de 46.219 consultații 
în ambulatoriu integrat. 

 
INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR 2019 2020 

1. Numărul de bolnavi externați din spital 3353 2708 

2. Durata medie de spitalizare, pe spital  4,10 4,13 

3. Rata de utilizare a paturilor, pe spital  73,10% 61,38% 

4. Indicele de complexitate a cazurilor pe spital  1,0952 1,2812 

5. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul 
bolnavilor externați din secțiile de chirurgie 

61,79% 72,07% 

6. Proporția bolnavilor internați cu programare din totalul 
bolnavilor internați, pe spital   

39,78% 27,93% 

REPARTIZARE DEMOGRAFICĂ

Alte județe Ilfov

49,90 % 50,10 %
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7. Proporția urgentelor din totalul bolnavilor internați, pe spital  60,22% 80,90% 

8. Proporția bolnavilor internați cu bilet de trimitere din totalul 
bolnavilor internați, pe spital 

53,36% 19,06% 

9. Numărul consultațiilor acordate în ambulatoriu 50286 46219 

10. Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin 
spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicești 
acordate, pe spital                                                

65,67% 78,71% 

 

 
 
Din analiza indicatorilor se observă o scădere a activității spitalului în anul 2020 față de anul 

2019 cauzată de apariția pandemiei de Covid-19 (restricții legislative – Ordinul nr. 555/2020 și 
O.C.A. nr. 74527/2020 și 74553/2020). 

Clădirile Spitalului de Obstetrică-Ginecologie și terenul 
aferent aparțin domeniului public al județului Ilfov. Spațiile 
insuficiente și obligația respectării circuitelor stabilite prin 
legislația în vigoare în anii 2020 – 2021 (crearea unei zone 
tampon-zone roșii, pentru prevenirea și limitarea infecțiilor cu 
SARS-COV-2) au determinat relocarea cabinetelor de 
specialitate și a aparatului funcțional în construcții modulare. 
Unicitatea spitalului în zona, creșterea adresabilității pacienților 
cu patologii pentru care unitatea nu are corespondent în secțiile 
cu paturi pentru spitalizarea continuă și imposibilitatea 
respectării circuitelor funcționale într-o clădire construită în anul 1974 impun remedierea 
infrastructurii spitalicești în strânsă corelare cu organizarea și funcționarea Spitalului de Obstetrică-
Ginecologie Buftea.  
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D. RESURSE UMANE 
 

În domeniul managementului resurselor umane, la stabilirea numărului de posturi s-a avut 
în vederea realizarea serviciilor medicale contractate și îmbunătățirea actului medical. 

 

 
 

Indicatori de management ai resurselor umane: 

INDICATOR ANUL 2020 

Nr. mediu de consultații pe un medic în ambulatoriu 2.719 

Nr. mediu de bolnavi externați pe un medic 193 

Nr. mediu de consultații pe un medic în garda  1.590 

Proporția medicilor din totalul personalului    22% 

Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului    85.11% 

Proporția  personalului  medical  cu  studii superioare din total personal 
medical    

27.90% 

 
Indicatorii de management ai resurselor umane oferă o indicație asupra unei caracteristici a 

spitalului și constituie o măsură a eficacității, eficienței și calității. 
 

 
 

E. SITUAȚIA DOTĂRII 
 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea a beneficiat de investiții în fiecare an din venituri 
proprii, subvenții de la bugetul de stat și bugetul local, sponsorizări. 

MEDICI
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Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea este dotat cu aparatură și 
echipamente medicale moderne, în toate structurile medicale: truse de 
laparoscopie, cistoscopie, sistem de endoscopie, histeroscop, ecografe 4D nou 

achiziționate, aparate moderne de 
anestezie generală, aparat digital de 
radiologie, aparat mobil de radiologie 
cu braț în C, aparat mobil de 
radiologie, computer tomograf, 
mamograf digital cu tomosinteză, 
defibrilatoare automate, ventilatoare 
adulți și nou-născuți echipamente 

moderne pentru recuperarea medicală, mese de operație radio transparente, 
sistem de electrochirurgie bipolar, incubatoare de ultimă generație pentru nou-
născuți, mese de fototerapie și mese radiante pentru nou-născuți, aparatură de 
laborator (analizoare de biochimie, hematologie, imunologie, biologie 
moleculară, citologie). 

Totodată, unitatea a derulat proiecte cu finanțare din fonduri externe, ca parter sau lider de 
proiect – ”Dezvoltarea competenţelor profesioniştilor din domeniul sănătaţii ȋn managementul pre şi 
post natal al afecţiunilor cu impact asupra mortalităţii infantile” (Proiectul este finanţat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4 Incluziunea socială şi 
combaterea sărăciei, Operaţiunea: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din 

sectorul medical, cod apel POCU/91/4/8.); 
 ”Protejăm mama și copilul la Spitalul de Obstetrică și 
Ginecologie Buftea în contextul pandemiei de Covid -19” 
(Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în 
contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin 
prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile 
sanitare și sociale 
care contribuie la 
dezvoltarea la nivel 
național, regional 

și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea 
accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum 
și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate 
de comunități, realizarea proiectului își aduce contribuția la 
atingerea Obiectivului Specific 9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19.) 

 
 

F. SITUAȚIA FINANCIARĂ 
 
 Conform O.M.F.P. nr. 1917/2005 și a Legii Contabilității nr. 82/1991, cu modificările și 
completările ulterioare, Legea nr .500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 
ulterioare, în Spitalul de Obstetrica Ginecologie  Buftea  elementele prezentate în situațiile financiare 
se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale conform contabilității de angajamente: 
principiul  continuității activității, principiul permanenței metodelor, principiul contabilității pe baza 
de angajamente, principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii, principiul 
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intangibilității, principiul necompensării, principiul comparabilității informațiilor, principiul 
materialității, principiul prevalentei economicului asupra juridicului. 
 

Politicile contabile folosite în cadrul unității respecta principiile de baza ale contabilității de 
angajamente. Elaborarea acestor politici asigura furnizarea, prin situațiile financiare a informațiilor 
care trebuie sa fie: relevante; credibile. 

Metodele de evaluare/reevaluare a activelor fixe și circulante din unitate au fost următoarele: 
• Evaluare la intrare: 

o cost de achiziție; 
o cost de producție; 
o valoarea justa ; 

• Evaluarea cu ocazia inventarierii; 
• Evaluarea la încheierea exercițiului financiar; 
• Evaluarea la data ieșirii din unitate. 

 
        Spitalul de Obstetrica Ginecologie  Buftea a avut venituri din activitatea operațională și 
financiară la data de 31.12.2020 în sumă totală de  30.016.491,27 lei astfel: 
 

VENITURI CURENTE VALOARE 
Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate 
Ilfov (servicii spitalizare continuă și de zi; servicii clinice și 
paraclinice, P.N.S.) 

11.980.377,53  lei 

Venituri din taxe pentru analize și din alte activități de prestări 
servicii 270.629,00 lei 

Subvenții de la bugetul local 3.292.231,74 lei 
Subvenții de la bugetul local pentru cheltuieli de capital 3.159.497,29 lei 
Subvenții din bugetul F.E.N. 2014-2020 10.608 ,64 lei 
Sume primite în contul plăților efectuate în anii precedenți 66.035,25 lei 
Subvenții de la bugetul de stat (A.S.) 182.000,00 lei 
Venituri din contractele încheiate cu D.S.P. Ilfov pentru programe 1.623,16 lei 
Sume din F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea creșterilor salariale 10.989.494,00 lei 

 
     Cheltuieli operaționale la data de 31 decembrie 2020 au fost în suma totala de  30.250.474,82 lei 
astfel: 

 
CONT DE EXECUȚIE BUGET SPITAL - PLĂȚI VALOARE 
Cheltuieli de personal 18.282.648 lei   
Cheltuieli cu stocuri, consumabile, lucrări și servicii 
executate de terți 

8.139.786 lei 

Cheltuieli de capital 3.965.001 lei 
Fondul F.S.E. 107.819 lei 
Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 244.779 lei 

 
     Rezultatul patrimonial al exercițiului financiar la 31 Decembrie 2020 prezintă un excedent în 
valoare de 3.787.862 lei.                                               
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Analiza cu privire la principalele posturi din bilanțul unității: 
 

ACTIVE VALOARE 
Active fixe necurente la  începutul perioadei 4.761.741 lei 
Active fixe necurente  la sfârșitul perioadei 7.804.132 lei    
Active fixe corporale – instalații tehnice mijloace de 
transport, mobilier aparatura birotică și alte active corporale 

 

 valoarea la începutul exercițiului 4.761.741 lei 
 valoare la sfârșitul perioadei de raportare 7.804.132 lei 

                                              
Valoarea activelor  fixe corporale a crescut prin achiziția de aparatură medicală. 

 
STOCURI VALOARE 

Valoarea la începutul exercițiului     1.775.037,00 lei 
Intrări în perioada de raportare 6.706.996,57 lei 
Consum în perioada de raportare 4.876.644.79 lei 
Valoare la sfârșitul perioadei de raportare 3.605.389, 07 lei 

 
Contul 401 Furnizori, la sfârșitul perioadei de raportare are un sold de 1.314.120,51 lei, 

format din facturi curente sosite la sfârșitul lunii decembrie 2020. 
Contul 404 Furnizori de active fixe are un sold de 41.489,35 lei reprezentând facturi 

neachitate la sfârșitul perioadei de raportare. 
Contul 411 Clienți, la sfârșitul perioadei de raportare are un sold de 882.666,28 lei 

reprezentând facturi de încasat de la  CAS Ilfov. 
Contul 421 Personal – salarii datorate, prezintă un sold creditor de 948.115,00 lei, 

reprezentând lichidarea drepturilor salariale aferente lunii decembrie 2020. 
Contul privind contribuțiile sociale 431 are un sold creditor de 629.683,00 lei care 

reprezintă atât obligațiile reținute de la angajați cât și cele datorate de angajator la fondul de salarii 
aferente lunii decembrie 2020. 

Unitatea nu are datorii restante față de personalul unității și față de bugetul statului, 
bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale. 
           

CREANȚE DIN OPERAȚIUNI COMERCIALE 
ȘI AVANSURI VALOARE 

Contul 461 Debitori  
 valoare la începutul perioadei 371,91 lei 
 sold la sfârșitul perioadei ( reprezentând 

c/v rest rezervor carburant auto) 342,60  lei 

Contul 462 Creditori   
 valoare la începutul exercițiului 72.214,93 lei 
 sold la sfârșitul perioadei 105.932,40 lei 

Contul 550 Disponibil din fonduri cu destinație 
specială. 
 

În anul 2020 Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea 
a beneficiat de sponsorizare în moneda națională în 
valoare de 3.018 lei de la Raiffeisen Bank cu destinația 
“procurare de materiale sanitare“ pentru COVID 19. 
Suma a fost folosita conform destinației, operațiunile 
contabile efectuându-se cu ajutorul contului 550 
”Disponibil din fonduri cu destinație specială” 

 soldul la începutul exercițiului 17.298,24 lei   
 soldul la sfârșitul perioadei de raportare 21.298,56 lei 
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Contul 552 Disponibil pentru sume de mandat și 
sume în depozit  

 soldul la începutul exercițiului 72.214,93 lei 
 soldul la sfârșitul perioadei de raportare 

(reprezintă c.v. garanții de bună execuție) 105.932,40 lei 

Situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2020 au fost întocmite în conformitate cu 
prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare precum și cu 
prevederile cuprinse în alte reglementări.  În această perioadă nu a existat nici un refuz de viză C.F.P. 
și plăți restante. 

 
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2020 

1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat  

2. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului 9 % 
3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

spitalului 60 % 

4. Procentul cheltuielilor materiale din totalul cheltuielilor 
spitalului 26 % 

5. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul 
cheltuielilor spitalului 1 % 

6. Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor 13 % 
7. Costul mediu / zi de spitalizare 998,07 lei 

Urmare a evaluării economico-financiare, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea nu 
înregistrează arierate. 

2. ANALIZA SWOT 
EVALUARE INTERNĂ 

PUNCTE TARI 

- Amplasarea acestui spital într-o zonă strategică, cu adresabilitate crescută (limită de județ 
Ilfov, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu), care asigură diagnostic, tratament și monitorizare 
pentru aproximativ 100.000 de persoane arondate; 

- Posibilități de extindere în funcție de necesitățile spitalului; 
- Caracter de unicitate la nivel zonal, fiind singura unitate sanitară cu paturi pe o distanță de 

aproximativ 80 km (București – Târgoviște); 
- Experiența și profesionalismul personalului medical; 
- Nivel crescut de complexitate a activităților; 
- Buna colaborare între toate categoriile de personal: medical, economic, administrativ, 

tehnic; 
- Respect și bunăvoință din partea personalului medical față de bolnavi și aparținători; 
- Viteză de reacție decizională; 
- Camera de gardă funcțională în clădire nouă, fiind dotată la nivel de Compartiment de 

Primiri Urgențe; 
- Dotări moderne în cabinete, secție/compartimente, laborator de analize medicale; 
- Acreditare A.N.M.C.S., ISO 9001, HACCP, laborator acreditat RENAR; 
- Spitalul nu are datorii față  de furnizorii de utilități, servicii, medicamente și materiale 

sanitare. 
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PUNCTE SLABE 

- Oferta de servicii medicale nu acoperă patologia la care se constată creșterea morbidității 
(lipsa unor specialități în secția cu paturi precum urologie, oncologie medicală, 
cardiologie/medicină internă); 

- Spații insuficiente și imposibilitatea asigurării unor circuite; 
- Lipsa avizului de funcționare de la Ministerul Sănătății pentru  Compartimentul de Primiri 

Urgențe; 
- Lipsa unei strategii de dezvoltare a spitalului pe termen mediu în contextul impredictibilității 

cauzate de existența virusului Sars-Cov-2 (imposibilitatea amenajării circuitelor covid/non-
covid ceea ce duce la creșterea riscului de transmitere a I.A.A.M.); 

- Lipsa unei autonomii reale, financiare, manageriale, ale resurselor umane, ceea ce afectează 
toate aspectele majore ale activității de la organizarea funcțională la cea financiară, 
contractare, decontare, informare etc. 

EVALUARE EXTERNĂ 

OPORTUNITĂȚI 
- Sprijin financiar și logistic din partea autorității locale - Consiliul Județean Ilfov; 
- Existența programelor naționale (mame și nou-născuți, screeningul cancerului de col uterin); 
- Accesare Fonduri Europene; 
- Posibilitatea încheierii de contracte de voluntariat; 
- Adresabilitate crescută a unei comunități bine conturate; 
- Acces rapid și facil prin: DN1A-București – Ploiești (150 m), șoseaua de centură nord (8 km),  

Aeroportul Otopeni (10 km); 
- Rețea funcțională de mijloace de transport în comun, făcând legătura cu Bucureștiul și județele 

limitrofe; 
- Lipsa altor unități de profil în județ; 
- Îmbunătățirea performanțelor economice a agenților economici din județ, ceea ce a permis 

încheierea unor acorduri și contracte de sponsorizare; 
- Parteneriate cu O.N.G.-uri și cu școli sanitare postliceale. 

AMENINȚĂRI  
- Instabilitatea legislativă în sistemul medical; 
- Posibilități reduse de utilizare a serviciilor în regim de coplată; 
- Nedecontarea tuturor serviciilor medicale prestate pacienților; 
- Creșterea continuă a tarifelor la utilități și a prețurilor la medicamente și materiale  sanitare; 
- Presiunea socială prin lipsa posibilităților proprii ale pacienților de tratament sau îngrijire la 

domiciliu; 
- Competiția cu sistemul clinicilor private, spitalul public intrând în această competiție printr-o 

subfinanțare prelungită a serviciilor prestate; 
- Schimbări demografice defavorabile, scăderea natalității și, implicit, scăderea numărului de 

pacienți; 
- Schimbări în nevoile și așteptările pacienților; 
- Întreținerea unui curent de opinie nefavorabil asupra personalului medical din cadrul spitalelor 

pe baza unor cazuri izolate. 
- Implementarea sistemului de asigurări private de sănătate, ceea ce poate duce la migrarea 

personalului calificat și a pacienților spre sectorul privat. 
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3. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE 
Activitatea spitalului este marcată negativ de o serie de probleme, astfel: 

- Oferta de servicii medicale nu acoperă patologia la care se constată creșterea morbidității (lipsa 
unor specialități în secția cu paturi precum urologie, oncologie medicală, cardiologie/medicină 
internă); 

- Spații insuficiente și imposibilitatea asigurării unor circuite; 

- Lipsa avizului de funcționare de la Ministerul Sănătății pentru  Compartimentul de Primiri 
Urgențe; 

 

4. SELECȚIONAREA PROBLEMEI PRIORITARE 
 

Problema prioritară identificată o reprezintă lipsa spațiilor pentru asigurarea serviciilor la care 
se constantă creșterea morbidității, pacienții din zona deservită de spital trebuind să acceseze 
serviciile oferite de spitale aflate în zone mai îndepărtate. 

Justificarea alegerii  
 

Analiza mediului intern al spitalului și a mediului extern au relevat o serie de aspecte care trebuie 
avute în vedere la stabilirea unei strategii și a unor planuri de activitate care să asigure funcționarea 
în condiții optime a spitalului și în anii viitori, în condițiile modificărilor legislative importante care 
se pregătesc în sistemul sanitar. 

În ceea ce privește mediul intern, având în vedere viziunea de dezvoltare a spitalului, 
adresabilitatea tot mai mare a pacienților cu patologii pentru a căror rezolvare spitalul nu dispune de 
spațiu pentru a introduce în structură specialitățile respective ca formă de spitalizare continuă, 
colaborarea strânsă cu asociația  pacienților  și comunitatea deservită în general, în scopul identificării 
nevoii de servicii de sănătate ale comunității și de a adapta structura spitalului la acestea, este posibilă 
extinderea spitalului pe suprafața de teren disponibilă și prin susținerea financiară  prin ”Programul 
Național de Construcții de Interes Public sau Social” – subprogramul ”Unități sanitare din mediul 
urban”, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice precum și din partea 
Consiliului Județean Ilfov.  

Propunerile din cadrul acestui plan de management se înscriu în această direcție. Astfel, propun 
extinderea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea, prin modernizarea și refuncționalizarea 
întregului ansamblu, cu o clădire nouă în care să funcționeze atât laboratoarele cât și secțiile din 
structura actuală  (obstetrică-ginecologie, neonatologie, A.T.I. și chirurgie generală) precum și secții 
ce urmează a fi înființate în specialitățile urologie, oncologie medicală, cardiologie/medicină-internă, 
clădirile existente urmând să preia în special funcțiunea de ambulatoriu și spitalizare de zi. 

Necesitatea extinderii cu un corp de clădire rezultă din cerința generală privind creșterea 
numărului de secții în alte specialități, a calității serviciilor medicale și din faptul că niciuna dintre 
clădirile existente nu poate asigura fluxurile și circuitele medicale și non-medicale normate prin lege, 
spațiile existente fiind insuficiente, ceea ce conduce la imposibilitatea obținerii suprafețelor minime 
alocate pentru funcțiunile medicale, conform normativelor cât și la lipsa în totalitate a unor spații 
funcționale și anexe. 

Această măsură se impune datorită numărului mare de pacienți care solicită Spitalului de 
Obstetrică-Ginecologie Buftea prin ambulatoriu integrat, servicii medicale în specialitățile urologie, 
cardiologie/medicină internă, oncologie medicală și pentru a căror rezolvare este necesară internarea 
mai mare de 12 ore (decât permite spitalizarea de zi).  
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Propunerea este fezabilă deoarece există o fundamentare privind necesitatea extinderii, 
reabilitării și dotării Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea, precum și adresabilitate către aceste 
specialități, serviciile fiind deja oferite de personal specializat (medici și asistente) în cadrul 
ambulatoriului integrat și spitalizare de zi și pentru care există o parte din dotarea necesară. 
 

5. PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SPITALULUI PENTRU 
PROBLEMA IDENTIFICATĂ 

A. SCOPUL 
• Planul general de îmbunătățire a activității spitalului: creșterea accesibilității serviciilor 

de sănătate comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate 
și accesul sporit la servicii de îngrijire medicală de specialitate și de urgență prin elaborarea 
unei strategii pe termen mediu; 

• Din punct de vedere a problemei abordate: extinderea infrastructurii și îmbunătățirea 
serviciilor de spitalizare, care să ofere servicii medicale de calitate. 

 

B. OBIECTIVE 
1. Îmbunătățirea structurii organizatorice și funcționale a secțiilor cu paturi prin 

reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului și dotarea acestuia cu 
aparatură și echipamente medicale în concordanță cu nevoia de servicii medicale spitalicești; 

2. Dezvoltarea resurselor umane în concordanță cu serviciile medicale ce vor fi oferite; 
 

C. ACTIVITĂȚI;  
DEFINIRE; RESPONSABILITĂȚI 
Obiectiv 1. Îmbunătățirea structurii organizatorice și funcționale a secțiilor cu paturi 
prin reabilitarea, extinderea, modernizarea infrastructurii spitalului și dotarea acestuia cu 
aparatură și echipamente medicale în concordanță cu nevoia de servicii medicale spitalicești: 

1.1. Notă de fundamentare privind necesitatea reabilitării, extinderii și modernizării 
infrastructurii spitalului; 
      Responsabil: Comitetul Director – SPOG Buftea. 

1.2.Elaborarea Studiului de Fezabilitate privind necesitatea extinderii și dotării; 
Responsabil Consiliul Județean Ilfov. 

1.3  Realizarea proiectului de execuție; 
  Responsabil Compania Națională de Investiții, 

1.4 Obținerea Autorizației de Construire; 
      Responsabil Consiliul Județean Ilfov. 

1.5 Execuția lucrării - Extindere spital – înființare secții noi (urologie, cardiologie/medicină 
internă, oncologie medicală), relocare secții cu paturi existente (obstetrică-ginecologie, 
chirurgie generală, neonatologie și A.T.I.) și laboratoare (radiologie și imagistică medicală și 
de analize medicale); 
Responsabil Compania Națională de Investiții. 

1.6 Achiziția și instalarea aparatură medicală/echipamente și mobilier medical pentru dotarea noii 
structuri construite; 

 Responsabil Compania Națională de Investiții. 
1.7 Publicitate și informare; 
 Responsabil: Compania Națională de Investiții, Consiliul Județean Ilfov și Spitalul de 

Obstetrică-Ginecologie Buftea. 
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1.8 Monitorizarea și evaluarea execuției proiectului; 
 Responsabil: Consiliul Județean Ilfov și Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea. 
1.9 Reabilitare clădire principală existentă pentru funcționalitate ambulatoriu integrat, 

compartiment de spitalizare de zi și compartimente administrative; 
 Responsabil: Comitet Director și Consiliul Județean Ilfov. 
1.10 Obținerea Avizului M.S. privind modificarea de structură organizatorică și aprobarea de către 

Consiliul Județean Ilfov; 
 Responsabil: Manager SPOG Buftea. 
1.11 Obținerea Autorizației Sanitare de Funcționare de la D.S.P Ilfov; 
 Responsabil: Manager SPOG Buftea. 
1.12 Obținerea Autorizației C.N.C.A.N. pentru relocarea laboratorului de radiologie și imagistică 

medicală. 
 Responsabil: Manager SP.O.G. Buftea. 

 
 

 
Obiectiv 2. Dezvoltarea resurselor umane în concordanță cu serviciile medicale ce vor fi 
oferite: 

2.1  Relocarea personalului existent; 
      Responsabil: Comitet Director. 
2.2  Notă de fundamentare privind necesitatea încadrării cu personal conform normativului 
pentru structurile nou aprobate/modificate; 
      Responsabil: Manager – SPOG Buftea. 
2.3  Aprobarea statului de funcții; 
      Responsabil: Consiliul Județean Ilfov. 
2.4  Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor noi înființate/vacante; 
      Responsabil: Manager – Compartiment RUNOS - SPOG Buftea. 
2.5  Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului angajat prin efectuarea de cursuri 
de specializare pentru obținerea unor atestate complementare; 
      Responsabil: Director Medical, Șef secție/compartiment. 
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ÎNCADRAREA ÎN TIMP – GRAFIC GANTT 

Durata totală de realizare a investiției este realizată la 48 de luni calendaristice din care 
durata totală a execuției este estimată la 36 de luni. 
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Obiectiv 1 – Îmbunătățirea structurii organizatorice și funcționale a secțiilor cu paturi 

Extindere spital pentru înființare secții cu paturi în specialitățile urologie, cardiologie/medicină internă, 
oncologie medicală și relocarea secțiilor existente 

Notă de fundamentare 
privind necesitatea 
reabilitării, extinderii și 
modernizării 
infrastructurii spitalului 

                

Elaborarea Studiului de 
Fezabilitate privind 
necesitatea extinderii și 
dotării 

                

Realizarea proiectului de 
execuție 

                

Obținerea Autorizației 
de Construire 

                

Execuția lucrării - 
Extindere spital – 
înființare secții noi 
(urologie, 
cardiologie/medicină 
internă, oncologie 
medicală), relocare secții 
cu paturi existente 
(obstetrică-ginecologie, 
chirurgie generală, 
neonatologie și A.T.I.) și 
laboratoare (radiologie și 
imagistică medicală și de 
analize medicale) 

                

Achiziția și instalarea 
aparatură 
medicală/echipamente și 
mobilier medical pentru 
dotarea noii structuri 
construite 

                

Publicitate și informare                 
Monitorizarea și 
evaluarea execuției 
proiectului 

                

Reabilitare clădire 
principală existentă 
pentru funcționalitate 
ambulatoriu integrat, 
compartiment de 
spitalizare de zi și 
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compartimente 
administrative 
Obținerea Avizului M.S. 
privind modificarea de 
structură organizatorică 
și aprobarea de către 
Consiliul Județean Ilfov 

                

Obținerea Autorizației 
Sanitare de Funcționare 
de la D.S.P Ilfov 

                

Obținerea Autorizației 
C.N.C.A.N. pentru 
relocarea laboratorului 
de radiologie și 
imagistică medicală 

                

Obiectiv 2 – Dezvoltarea resurselor umane în concordanță cu serviciile medicale ce vor fi oferite 

Înființare posturi noi conform normativ și relocare personal existent 
Relocarea personalului 
existent                 
Notă de fundamentare 
privind necesitatea 
încadrării cu personal 
conform normativului 
pentru structurile nou 
aprobate/modificate 

                

Aprobarea statului de 
funcții                 
Organizarea 
concursurilor pentru 
ocuparea posturilor noi 
înființate/vacante 

                

Dezvoltarea 
competențelor 
profesionale ale 
personalului angajat prin 
efectuarea de cursuri de 
specializare pentru 
obținerea unor atestate 
complementare 
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PLANIFICAREA RESURSELOR 
 
 Resurse financiare 

1. Pentru reabilitare corp existent, extindere și dotare cu aparatură/echipamente 
medicale  
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3. Cheltuieli cu salariile personalului medico-sanitar pentru structurile nou înființate: 216,609 

lei / lună.  
Sursa de finanțare: Bugetul de stat, Consiliului Județean Ilfov, Spitalul de Obstetrică-
Ginecologie Buftea din venituri proprii. 

 
 Resurse umane: 

- Secție urologie (nou înființată) 
o 1 medic specialist urolog (existent) 
o 2 medici specialiști/primari (necesar) 
o 9 cadre medii (necesar) 

- Secție medicină internă cu compartiment cardiologie 
o 2 medici cardiologi (existent) 
o 2 medici medicină internă (existent) 
o 1 medic medicină internă (necesar) 
o 9 cadre medii (necesar) 

- Secție oncologie medicală 
o 2 medici oncologie medicală (existent) 
o 2 medici oncologie medicală (necesar) 
o 9 cadre medii (necesar) 

 
 

D. REZULTATE AȘTEPTATE 
 

1. Secțiile de urologie, oncologie medicală și medicină internă/cardiologie funcționale 
în construcția nouă; 

2. Relocarea secțiilor existente și funcționarea lor în construcția nouă împreună cu 
laboratoarele de analize medicale și radiologie și imagistică medicală; 
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3. Reabilitarea infrastructurii spitalului la standarde europene; 
4. Clasificarea ca spital cu nivel de competență III, în conformitate cu prevederile 

Ordinului M.S. 1764/2006 și a Ordinului M.S. 1408/2010 privind aprobarea 
criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență.  

5. Creșterea calității serviciilor medicale acordate; 
6. Satisfacția nevoilor și așteptărilor pacienților; 
7. Creșterea adresabilității și scăderea mortalității. 

 
 

E. INDICATORI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 
 

Pentru urmărirea realizării obiectivelor, monitorizarea va avea în vedere următorii indicatori: 
– Creșterea numărului de spații medicale care vor oferi servicii medicale puse la dispoziția 

potențialilor beneficiari; 
– Menținerea la un nivel foarte scăzut al numărului de pacienți redirecționați din cauza lipsei 

de capacitate / dotare; 
– Creșterea calității serviciilor medicale; 
– Creșterea numărului de cazuri externate; 
– Creșterea complexității cazurilor; 
– Creșterea numărului de personal medical angajat; 
 
Prin evaluarea impactului proiectului se urmăresc următorii indicatori: 
– Creșterea accesibilității pacienților cu patologie specifică populației deservite;  
– Creșterea gradului de siguranță și satisfacție a pacienților; 
– Menținerea acreditării spitalului; 
– Consolidarea prestigiului spitalului; 
– Motivarea și sporirea satisfacției tuturor partenerilor: societatea civilă, pacienți, personalul 

spitalului; 
 

F. LEGISLAȚIA RELEVANTĂ PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI 
 

o Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – republicare; 
o Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
o Legea nr. 46/2003 - legea drepturilor pacientului , cu modificările și completările ulterioare; 
o Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
o Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare; 
o Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și 

completările ulterioare; 
o HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

o OMS nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director  din  cadrul  spitalului 
public; 
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o OMS nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a 
secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

o OMS nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru 
clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

o OMS nr. 1408/201O privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de 
competenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

o OMS nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, 
judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi 
al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive 
pacienţilor aflaţi în stare critică, cu modificările şi completările ulterioare; 

o OMS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei  sanitare  de  funcţionare,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

o OMS nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de 
primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

o OMS nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor 
şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

o OMS nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului; 
o OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare; 
o Ordinul Președintelui ANMCS nr. 639/2016 pentru aprobarea metodologiei  de monitorizare 

a unităților sanitare acreditate; 
o Ordinul SGG nr. 600/2016 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice; 
o Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar - Managementul spitalului, 

editura Public H Press, 2006, Bucureşti; 
o Situații furnizate de Serviciul RUNOS, Serviciul Financiar-Contabil, Compartimentul 

Statistică din cadrul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea. 
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