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                       SPITAL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ 

             

            RAPORT DE ACTIVITATE 

            PE SEMESTRUL  I  2017 

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ  este un spital public de interes local, 

judeţean, regional şi universitar,  în reţeaua Consiliului Judeţean Mureş. Tipurile de 

servicii medicale acordate  sunt: preventive, curative, de recuperare şi paliative, de 

îngrijire în caz de graviditate şi maternitate, şi a nou-născutului, precum şi îngrijiri 

la domiciliu. În afara gamei variate de servicii medicale, în spital se desfăşoară şi 

activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi 

postuniversitar, de educaţie medicală continuă, precum şi de cercetare ştiinţifică 

medicală.  

        Spitalul Clinic Judeţean Mureş  funcţionează cu un număr de 1182 paturi 

pentru spitalizare continuă şi 148 paturi pentru spitalizare de zi. 

 

Misiunea Spitalului Clinic Judeţean Mureş  

Prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur şi confortabil, 

astfel încât pacienţii să beneficieze de cele mai bune îngrijiri. 

Viziunea  Spitalului Clinic Judeţean Mureş  

 Oferirea de servicii ireproşabile prin competenţe profesionale deosebite, 

promovarea bunelor practici medicale şi implementarea tehnologiilor inovatoare.  

 Vom trata orice pacient ca fiind cel mai important pentru noi şi ne vom 

canaliza energia pentru a preveni, a diagnostica, a trata şi a oferi îngrijiri medicale 

la standarde internaţionale, îmbunătăţind calitatea vieţii pacienţilor noştri. 

        Spitalul Clinic Judeţean Mureş, unitate sanitară publică înfiinţată prin HG nr. 

621/2007, este un spital de categoria a II - a cu nivel de competenţă înalt si nivel 

acreditat conform Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al 

Calităţii în Sănătate nr.603 din 29.09.2016. 

 Echipa managerială a Spitalului Clinic Judeţean Mureş a fost formată în 

anul 2016 din: 

Manager – Dr.Dan Sîmpălean 

Director medical – Dr.Gîrbovan Ovidiu 

Director financiar – contabil – Ec.Pop Sorin Aurelian 

Director de îngrijiri- As.Lateş Gafiţa 
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Activităţile importante realizate în cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş 

în semestrul I al anului 2017 sunt: 

 

ÎN DOMENIUL SERVICIILOR MEDICALE: 

 

În semestrul I 2017, în cadrul secţiilor şi compartimentelor cu paturi s-au 

internat un număr de 18.484  de  pacienţi în forma de spitalizare continuă,  cu o 

durată medie de spitalizare de 7,20 zile şi o rată de ocupare a paturilor de 75,05 %. 

Contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş pentru furnizarea 

serviciilor medicale la nivelul Spitalului Clinic Judeţean Mureş a fost realizat după 

cum urmează:   

SEMESTRUL I 2017 

Tipul serviciilor Total sumă 

contractată 

Total servicii 

realizate-

validate 

Validat/Contractat 

 

Spitalizare 

continuă DRG 

32.360.571,71 35.876.585,09 110,86% 

Spitalizare de zi 7.192.880,49 7.052.815,24 98,05% 

Cronici 3.840.608,59 3.191.834,25 83,10% 

Îngrijiri paleative 354.843,72 354.136,86 99,80% 

Total servicii 

medicale 

spitaliceşti 

43.748.904,51 46.475.371,44 106,23% 

 

ÎN DOMENIUL  FINANCIAR-CONTABIL  

ANALIZĂ FINANCIARĂ 

 

 Activitatea financiar-contabilă din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş s-a 

desfăşurat în semestrul I al anului 2017 în conformitate cu actele normative în 

vigoare, asigurându-se desfăşurarea activităţilor specifice, dintre  care amintim: 

- Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

- Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli 

- Operaţiuni de încasări şi plăţi efectuate prin caserie, Trezorerie şi alte 

instituţii de credit 

- Exercitarea controlului financiar preventiv 

- Activităţi specifice operaţiunilor de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată 

a cheltuielilor 
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- Contabilitate generală. 

 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş este o instituţie publică finanţată integral din 

venituri proprii, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Mureş şi funcţionează pe 

principiul autonomiei financiare.  

Veniturile Spitalului, cuprinse în Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 

2017 provin din următoarele surse: 

- venituri din contractele încheiate cu CAS Mureş pentru servicii medicale; 

- venituri din contractele încheiate cu CAS Mureş pentru finanţarea 

Programelor Naţionale de Sănătate finanţate din FNUASS; 

- venituri din Bugetul Ministerului Sănătăţii de la Bugetul de stat pentru 

finanţarea Programelor Naţionale de Sănătate, acţiuni de sănătate; 

- venituri din Bugetul Ministerului Sănătăţii din Venituri proprii-Accize  pentru 

finanţarea Programelor Naţionale de Sănătate; 

- venituri din prestări servicii; 

- venituri din închirieri; 

- venituri din cercetare; 

- venituri din donaţii şi sponsorizări; 

- venituri din subvenţiile bugetului local; 

- venituri din subvenţii de la FNUASS pentru acoperirea creşterilor salariale. 

 

STRUCTURA VENITURILOR 

 În semestrul I al anului 2017 Spitalul Clinic Judeţean Mureş a realizat venituri 

în valoare de 94.590.469 lei, astfel: 

1. Venituri din contractele cu CAS Mureş: 
-lei- 

Tipul de serviciu Buget 2017 Încasări 
2017 

aferente 

serviciilor prestate 

în sem.I 

Grad de 

realizare 

Servicii medicale spitaliceşti 95.737.000 49.167.732 51,36% 

Servicii medicale efectuate în 

Ambulatoriul integrat 

3.569.000 1.778.285 49,83% 

Programe naţionale de sănătate 8.038.000 7.237.750 90,04% 

Servicii spitalicesti şi programe de 

sănătate aferente anului precedent şi 

încasate în anul curent 

9.186.000 - - 

Total  116.530.000 58.183.767 49,93% 
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2. Venituri din transferuri 
-lei- 

Bugetul de stat, din care: Buget 2017 Încasari  

semestrul I 2017 

Grad de 

realizare 

Acţiuni de sănătate 21.184.000 10.057.689 47,48% 

Programe naţionale de sănătate 3.763.000 2.464.358 65,49% 

Total 24.947.000 12.522.047 50,19% 

 

Accize, din care Buget 2017 Finanţare 2017 Grad de 

realizare 

Programe naţionale de sănătate 4.001.000 457.310 11,43% 

Total 4.001.000 457.310 11,43% 

 

3. Alte venituri 
-lei- 

Denumire Buget 2017 Încasari  

semestrul I 2017 

Grad de 

realizare 

Venituri din închirieri 90.000 27.169 30,19% 

Venituri din prestări de servicii 860.000 406.845 47,31% 

Venituri din cercetare 193.000 49.824 25,82% 

Donaţii şi sponsorizări – an curent 6.000 8.100 135% 

Vărsăminte din secţiunea de 

funcţionare pentru finanţarea 

secţiunii de dezvoltare a bugetului 

local 

-887.000 - - 

Vărsăminte din secţiunea de 

funcţionare 

887.000 - - 

Subvenţii de la bugetele locale 

pentru finanţarea cheltuielilor 

curente din domeniul sănătăţii 

700.000 - - 

Subvenţii de la bugetele locale 

pentru finanţarea cheltuielilor de 

capital din domeniul sănătăţii 

3.000.000 2.000.000 66,67% 

Subvenţii din bugetul FNUASS pentru 

acoperirea drepturilor salariale 

42.740.000 16.902.347 39,55% 

Împrumut din excedent pentru 

acoperirea cheltuielilor 

- 4.033.059 - 
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TOTAL 193.067.000 94.590.469 48,99% 

 

 

Veniturile din închirieri se constituie din încasările în numerar şi prin 

virament bancar a sumelor provenite din închirierea spaţiilor aflate în administrarea 

Spitalului Clinic Judeţean Mureş. 

 Valoarea veniturilor din concesiuni şi închirieri încasate la 30.06.2017 este de 

44.459 lei, suma de 17.290 lei fiind virată către Consiliul Judeţean Mureş, ca 

proprietar al clădirilor în care funcţionează Spitalul Clinic Judeţean Mureş. 

 Veniturile din prestări servicii medicale sunt realizate din încasările în 

numerar de la pacienţi pentru analize de laborator sau diverse servicii efectuate în 

ambulatoriul de specialitate al spitalului, precum şi din încasările prin virament 

bancar de la instituţiile cu care spitalul are încheiate contracte de prestări servicii. 

 Veniturile din cercetare se constituie din încasările în numerar şi virament 

bancar de la prestatorii de studii clinice efectuate în spital. 

 
 

STRUCTURA CHELTUIELILOR 

-lei- 

CHELTUIELI BUGET 2017 
PLATI EFECTUATE 

SEMESTRUL I 2017 
% 

Cheltuieli 193.067.000 88.714.818 45,95 

Cheltuieli de personal 123.508.000 64.534.356 52,25 

Bunuri si servicii,din care: 63.178.000 22.869.124 36,20 

Furnituri de birou 201.000 78,102 38,86 

Materiale pentru curătenie 341.000 101,336 29,72 

Iluminat, încălzit şi forţă motrică 3.510.000 1.850.272 52,71 

Apa, canal, salubritate 1.360.000 602.719 44,32 

Carburanţi şi lubrifianti 307.000 58.304 18,99 

Piese de schimb 642.000 100.633 15,67 

Transport 94.000 24.413 25,97 

Poştă, telecomunicaţii 340.000 151.378 44,52 

Materiale şi prestări de servicii cu 

caracter functional 

 

7.725.000 

175.965 2,28 

Alte bunuri şi servicii pentru 

întreţinere şi funcţionare 
4.461.000 1.086.739 24,36 
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Reparaţii curente 1.45.,000 225.050 15,47 

Hrană 2.478.000 946.623 38,20 

Medicamente 23.167.000 9.539.101 41,18 

Materiale sanitare 9.448.000 4.891.614 51,77 

Reactivi 5.041.000 2.137.526 42,40 

Dezinfectanţi 1.372.000 596.035 43,44 

Bunuri de natura obiectelor de 

inventar 
105.000 23.355 22,24 

Deplasări, detasări, transferări 

 

 

47.000 9.109 19,38 

Materiale de laborator 434.000 105.451 24,30 

Cărţi, publicatii şi materiale 

documentare 
5.000 - - 

Pregătire profesională 55.000 22.815 41,48 

Protecţia muncii 68.000 23.989 35,28 

Alte cheltuieli 522.000 118.595 22,72 

Burse 2.494.000 1.142.689 45,82 

Cheltuieli de capital, din care: 3.887.000 320.424 8,24 

Maşini, echipamente şi mijloace de 

transport 3.117.000 320.424 10,28 

Alte active fixe 270.000 - - 

Reparaţii capitale aferente activelor 
500,000 - - 

Plaţi efectuate în anii precedenţi şi 

recuperate în anul curent   -151,775 

  

 

 Ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli raportat la bugetul de 

venituri si cheltuieli este de 63,97% iar în execuţie este de 72,74%. 

 Ponderea cheltuielilor cu bunuri si servicii în total cheltuieli, raportat la 

bugetul de venituri si cheltuieli este de 32,72 %, iar  în executie este de 25,78 %. 

 Ponderea cheltuielilor de capital raportat la bugetul de venituri şi cheltuieli 

este de 2,01 % iar în execuţie este de 0,36 %.  
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ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE:  

 

Resursele umane ale Spitalului Clinic Județean Mureș la finele semestrului I 
2017 totalizează 2148,5 posturi (unele categorii de personal- cadre UMF cu integrare 
clinică, cumul de funcții -  sunt încadrați cu ½ normă) structurate în următoarele 
categorii: 

 Comitet director   4 

 Medici    182,5 

 Medici rezidenți   364 

 Alt personal superior sanitar 25,5 

 Asistenți medicali  806 

 Registratori medicali  54 

 Personal auxiliar (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri, spălătorese, șoferi 
auto)    483 

 Muncitori    172 

 Personal TESA   57,5 
 

La finele semestrului I 2017 au fost încheiate  un număr de 52 de contracte 
individuale de muncă, astfel: 

 Medici    10 contracte 

 Medici rezidenți   3 contracte 

 Alt personal sanitar superior 1 contract 

 Asistenți medicali  4 contracte 

 Infirmiere    8 contracte 

 Ingrijitoare   17 contracte 

 Personal TESA   2 contracte 

 Muncitori    7 contracte 

 

Au fost întocmite : 

  366 decizii, având ca obiect: 

 încetarea contractului individual de muncă ; 

 suspendarea contractelor muncă; 

 acordarea  concediului  pentru  îngrijirea  copilului  în  

vârstă  de  până  la  doi  ani,  precum  şi prelungirea 

acestuia; 

 punerea in aplicare a prevederilor legale; 

 sancţionarea disciplinară ; 

 încetarea suspendării si reluarea activitatii; 

 constituirea comisiilor pentru cercetare disciplinară; 

 suspendarea raporturilor de serviciu; 

 615 acte adiționale privind modificarea: 

 drepturilor salariale ; 

 locului muncii; 

 atribuţiile postului  

 durata muncii ; 
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 felul muncii(funcţia/meseria) 

 52 contracte individuale de munca; 

 64 contracte individuale de muncă pentru activitatea prestată în linia de 

gardă ; 

 79 adeverințe pentru vechimea în muncă, 

 32 adeverințe diverse; 

Au fost calculate/completate/ eliberate si întocmite  : 

 1650  foi colective de prezenţă ; 

 1993 adeverinţe  medicale,  adeverinţe  de  venit  şi 

adeverinţe privind vechimea totală în muncă; 

 950  certificate de concediu medical ; 

 

ÎN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE, CONTRACTARE ȘI APROVIZIONARE 

 

În cadrul Sistemului Electronic al Achiziţiilor Publice au fost publicate si derulate  un 
număr de 36 de proceduri dintre care: 
 

1. Licitaţii publice deschise : 78 
2. Proceduri simplificate : 3 
3. Cumpărări directe din catalogul electronic  : 1111 
4. Anunţuri de atribuire aferente contractelor  si acordurilor cadru 

 

Pe lângă procedurile publicate în sistem electronic se mai adaugă: 

 Negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare : 4. 
 

- în urma procedurilor desfăşurate  au fost încheiate un număr de: 
          - 482 - acorduri cadru de furnizare produse  pentru care s-au intocmit anexe  

          - 2 - acorduri cadru de prestari servicii   pentru care s-au intocmit anexe 

          - 1384 contracte de furnizare produse     pentru care s-au intocmit invitatii  

             pentru semnare si anexe. 

 - 46 contracte  de prestari servicii 

           - 3 contracte de lucrari     

 

 În baza contractelor încheiate s-au întocmit un număr de 5313 comenzi 
dintre care: 

 

- 779 comenzi medicamente 
- 373 comenzi materiale sanitare 
- 837 comenzi alimente 
- 8 comenzi dezinfectanţi 
- 224 comenzi reactivi 
- 64 comenzi reparaţii curente (tehnic) 
- 481 comenzi produse diverse  
- 39 comenzi consumabile laborator  
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ÎN DOMENIUL TEHNIC  ADMINISTRATIV 

 

Lucrări de  igienizare / zugravire, compartimentări, instalații apă canal, 

instalații electrice efectuate: 

- Secția Clinică Obstetrică Ginecologie s-a igienizat casa scării, 

holuri, două saloane, cameră medici, s-a igienizat si parchetat biblioteca; 

- Secția Clinică Oftalmologie s-a igienizat salon cu baie 

aferentă, salon preanestezie, cameră medici; 

-  Secția Neonatologie s-aau igienizat două saloane; 

-  În cadrul Secției Clinice Urologie s-a igienizat două saloane 

cu băile aferente, sală tratament, cameră medici rezidenți; 

 

Activități majore în perioada ianuarie 2017 – iunie 2017 

A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII: 

1) Servicii de realizare a Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor 

de Intervenţie, Auditului energetic şi Expertiză tehnică pentru 

investiţia „Eficientizare energetică și lucrări conexe a clădirii 

Secţiei de Pneumologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean 

Mureş” investiţia „Eficientizare energetică și lucrări conexe a 

clădirii Secţiei de Pneumologie din cadrul Spitalului Clinic 

Judeţean Mureş”. Documentația a fost transmisă spre analiză 

Consililui Județean Mureș; 

2) Servicii de realizare a Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor 

de Intervenţie, Auditului energetic şi Expertiză tehnică pentru 

investiţia „Eficientizare energetică și lucrări conexe a clădirii 

Oncologie şi Compartimentului de Radioterapie  din cadrul 

Spitalului Clinic Judeţean Mureş”. Documentația a fost transmisă 

spre analiză Consililui Județean Mureș; 

 

B. OBIECTIVE REALIZATE CU PERSONAL PROPRIU ȘI TERȚII: 

1) Înlocuirea a 7 tablouri electice datorita uzurii fizice și morale 

după cum urmează: trei tablouri electrice la Secția Clinică 

Psihiatrie I, două tablouri electrice la Compartimentul 

Endocrinologie, un tablou electric la Secția Clinică Psihiatrie II și 

un tablou electric la Dispensarul TBC; 

2) A avut loc repararea şi întreţinerea centralelor termice, precum 

si verificarea tehnică periodică a echipamentele cu care sunt 

dotate centralele termice din cadrul clinicilor apartinatoare 

Spitalului; 

3) Revizia și verificarea lifturilor, a instalațiilor de ridicat și a 

instalațiilor sub presiune; 

4) S-au efectuat lucrări de întreţinere şi reparaţii pentru sistemul 

de semnalizare la incendiu, precum si a sistemului de alarmare 

după cum urmează: 
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- Imobil strada Gh. Marinescu nr. 1 – secția ATI și secția 

Gastroenterologie - sistem de semnalizare la incendiu; 

- Imobil B-dul 1 Dec. 1918 nr. 24 – 26 – Ambulatoriul de 

specialitate - sistem de semnalizare la incendiu; 

- Imobil B-dul 1 Dec. 1918 nr. 24 – 26 – Ambulatoriul de 

specialitate cabinete realizate prin POR - sistem de 

alarmare; 

- Imobil B-dul 1 Dec. 1918 nr. 24 – 26 – Farmacia nr.2, sistem 

de semnalizare la incendiu. 

 

ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE 

 

- s-au desfăşurat activităţi de elaborare, verificare şi aprobare a noi proceduri 

operaţionale şi a a noi protocoale terapeutice;  

- revizuirea procedurilor, protocoalelor de lucru pentru îndeplinirea criteriile  

standardelor de acreditare  

- întocmirea planul de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale pe anul 2017  

 

 

ÎN DOMENIUL  SUPRAVEGHERII ȘI CONTROLUL  INFECȚIILOR NOSOCOMIALE 

 

1. s-au efectuat un număr de   595 acţiuni DDD: 

 592 dezinfecţii 

      3 dezinsecţii                                         
2. în vederea supravegherii conditiilor igienico-sanitare din secţii şi 

compartimente, a eficientei procedurilor de dezinfecţie şi sterilizare, s-au 
prelevat 1651 de probe de autocontrol bacteriologic: 

 672 probe de pe suprafete 

 531 probe de sterilitate                                  

 127 probe de aeromicroflora 

 321 probe de pe mainile personalului 
3. pentru supravegherea cazurilor de boli transmisibile s-au efectuat 30 anchete 

epidemiologice pentru cazurile  internate în secţiile apartinând spitalului  (15 
fişe pentru cazuri SARI şi 15 cazuri alte boli infecţioase)                                   

4. pentru supravegherea accidentelor profesionale cu expunere la sânge sau alte 
lichide biologice cu risc  au fost luate în evidenţă, în perioada 01.01.2017 – 
30.06.2017 un număr de 16 cazuri, pentru care s-au colectat fişele de 
supraveghere, s-a realizat consilierea persoanelor accidentate, supraveghere 
serologica,  profilaxie post- expunere; de asemenea s-a continuat 
supravegherea serologica şi profilaxia post- expunere a cazurilor luate în 
evidenţă în cursul trimestrului al II-lea al anului 2016 

5. pentru supravegherea cazurilor de infecţii asociate asistenţei medicale la 
pacienţii internaţi, s-a realizat controlul foilor de observatie şi a rezultatelor 
examinărilor bacteriologice efectuate în laboratoarele spitalului;   a fost 
declarate   71 cazuri de infecţii asociate asistenţei medicale în cursul 
semestrului I al anului 2017, din care 58 cazuri au intrat şi în sistemul de 
supraveghere sentinelă, în cadrul PN I.5 (perioada ianuarie – iunie 2017) 
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6. pentru supravegherea cazurilor de infecţii cu Clostridium difficile au fost 
luate în evidenţă 78 cazuri, pentru care s-a urmărit colectarea fişelor de caz, 
transmiterea fişelor către DSP Mureş 

7. în cadrul sistemului de supraveghere epidemiologica pentru boli transmisibile, 
coordonat prin DSP s-au efectuat acţiunile de raportare: 

 raportare săptămânală a cazurilor internate cu gripă, infecţii acute 
respiratorii, SARI , în perioada 01.01.2017 – 21.05.2017 (20 raportari 
săptămânale)        

  raportare săptămânală a cazurilor BDA, în perioada 29 mai  - 30 iunie 
2017 (supravegherea va continua până la data de 5 noiembrie 2017) 

 raportare săptămânală a cazurilor de infecţie cu Clostridium difficile                                               

 raportare lunară şi trimestrială a cazurilor de infecţii asociate 
asistenţei medicale 

 raportare trimestrială a cazurilor de accidente profesionale cu 
expunere la sânge sau alte lichide biologice cu risc 

 raportare lunară a consumului de vaccin Verorab a Centrului antirabic 
(Cl. Boli Infectioase II) 

8. efectuarea a 13 acţiuni de instruire a personalului spitalului (12 instructaje 
pentru personalul din secţiile şi compartimentele spitalului  şi un  instructaj 
pentru personalul nou angajat) 

9. efectuarea a 14 acţiuni de instruire a elevilor, înaintea începerii stagiilor de 
pregătire practică în secţiile şi compartimentele spitalului   

10. însoţirea echipelor de control în sănătate publică ale DSP Mureş, cu ocazia 
controalelor efectuate în secţiile şi compartimentele spitalului  

11. elaborarea Planului de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei 
medicale pentru SCJMureş pentru anul 2017 

12. elaborarea Ghidului de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei 
medicale pentru SCJMureş pentru anul 2017 

13. întocmirea documentaţiei in vederea obtinerii  Autorizatiei  Sanitare de 
Functionare a SCJMureş şi a UTS- SCJMureş 

14.  întocmirea caietului de sarcini în vederea achiziţiei de produse antiseptice şi 
dezinfectante 

 

 

ÎN DOMENIUL JURIDIC 

 
Reprezentare juridică și susținerea intereselor legitime ale Spitalului Clinic 

Județean Mureș, în: 
 

       1. Cauze civile: 21 de dosare având ca obiect cauze de natură civilă, după 
cum urmează: 
a.  2 dosare aferente cauzelor civile având ca obiect pretenții ale unor terțe 
persoane față de spital, cauze privind un pretins malpraxis, din care: 

 un dosar preluat din anul 2014; 

 un dosar nou constituit în cursul anului 2016 
În aceste dosare s-au formulat întâmpinări, cereri de introducere în cauză a 

asiguratorului, note de ședință, ambele dosare se află încă pe rolul instanțelor, 
aflându-se în faza procesuală a judecății pe fond, reprezentarea în aceste dosare 
urmând a fi continuată și în cursul anului 2017. 
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b. 1 dosar având ca obiect  recuperare creanță  firmă aflată în insolvență (pretenții 
pecuniare aferente chiriei și utilităților datorate de către o persoană juridică având 
calitatea de locatar față de unitatea noastră). 

Dosarul a fost preluat din anul 2012, reprezentarea urmând a fi continuată și 
în anul 2017.   
c.  7 dosare aferente cauzelor civile având ca obiect litigii de muncă, din care: 

 5 dosare preluate din anul 2016 

 2 dosare nou constituite în cursul anului 2017. 
În toate aceste dosare, s-au întocmit întâmpinări la acțiunile din fond precum 

și la apelurile formulate, s-au formulat apeluri acolo unde a fost cazul, răspunsuri la 
actele procedurale depuse de reclamanți/intimați, note de ședință și concluzii 
scrise în acele dosare în care a fost necesar, reprezentarea în fața instanțelor de 
judecată la toate termenele de judecată. 
d. un dosar având ca obiect plângere contravențională formulată de către                     
spital în anul 2016 față de o amendă contravențională aplicată de ANRMAP, dosar în 
care pe fond s-a pronunțat o sentință de respingere a acțiunii, în anul 2017, s-a                    
formulat apel față de soluția instanței de fond, cauza afându-se încă pe                    
rolul instanței de apel, urmând a se face reprezentarea și în cursul anului                     
2017. 
e.  2 cauze civile având ca obiect: 

 contestație la executare- litigiu aflat încă pe rolul instanțelor,  
reprezentarea în acest dosar urmând să fie continuată și în anul 2017; 

 întoarcerea executării silite - litigiu aflat încă pe rolul instanțelor,   
reprezentarea în acest dosar urmând să fie continuată și în anul 2017;             

    f.  1 cauză având ca obiect pretenții formulate împotriva unui furnizor de                   
dezinfectanți, în urma săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. 

În cauză s-au formulat trei cereri de constituire parte civilă pentru 
recuperarea contravalorii produselor furnizate, cauza fiind încă pe rolul  instanței 
de fond, urmând a se face reprezentarea și în cursul anului 2017.    

g. 1 cauză având ca obiect litigiu privind achizițiile publice. 
În cauză s-a formulat întâmpinare, litigiul a fost finalizat prin admiterea plângerii 

formulate împotriva deciziei CNCS. 
                    
      2.  Cauze penale în calitate de parte civilă, în număr de 6 dosare, din care: 
             a. 3 cauze penale, aferente dosarelor întocmite în cursul anilor anteriori,  
                  2013-2015 
             b. 3 cauze penale noi întocmite în anul 2016. 
  În toate aceste cauze penale s-au întocmit cereri de constituire parte civilă, 
și s-a efectuat urmărirea lor, toate cauzele fiind încă nesoluționate, unele fiind   
încă în curs de cercetare prealabilă, iar altele fiind pe rolul instanțelor   
judecătorești. 
 
II. S-a soluționat corespondența repartizată Compartimentului juridic, cu diverse 
instituții publice, persoane fizice și persone juridice, în număr total de 136, după 
cum urmează: 

1. Corespondență purtată cu instanțele judecătorești -  s-au elaborat un număr 
de 5 răspunsuri;   

2. Corespondență purtată cu inspectoratele de poliție din țară  - s-au elaborat 
26 răspunsuri;          

3.  Corespondență purtată cu parchetele de pe lângă instanțele judecătorești –  
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            s-au elaborat 4 răspunsuri; 
4. Corespondență purtată cu Agenția Națională de Integritate – s-au elaborat 1 

răspunsuri;         
5.  Corespondență purtată cu Consiliul Județean Mureș  – s-au elaborat 6 

            răspunsuri; 
6. Corespondență purtată cu Direcția de Sănătate Publică Mureș – s-au               

elaborat 4 răspunsuri; 
7. Corespondență purtată cu Colegiul Medicilor – s-au  elaborat 5 răspunsuri; 
8. Corespondență purtată cu autoritățile publice locale (primării) – s-au               

elaborat 9 răspunsuri; 
9. Corespondență purtată cu D.G.A.S.P.C.. Mureș – s-au elaborate 1              

răspunsuri; 
10.  Corespondență purtată cu alte spitale  – s-au elaborat 6 răspunsuri; 
11.  Corespondență purtată cu persoane fizice – s-au elaborat 32 răspunsuri; 
12.  Corespondență purtată cu alte persoane juridice – s-au elaborat 9            

răspunsuri; 
13.  Corespondență purtată cu societățile de asigurări – s-au elaborat 4 răspunsuri 

 
 
                                                                               
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR CU PUBLICUL 

 

S-au  organizat un număr de 10 interviuri ale reprezentanților instituției cu diverși 

reprezentanți mass media.  

S-au organizat  2 activități menite să marcheze 2 evenimente importante: 60 de ani 

de urologie în județul Mureș și Ziua Mondială de Luptă Împotriva Fumatului.  

Pe rețelele sociale au fost postate 54 de texte și imagini menite să informeze 

populația județului Mureș și să promoveze activitatea instituției. 

Elaborarea și implementarea  strategiei de comunicare a instituției și a asigurarea 

desfãșurării campaniilor publice de promovare și comunicare.  

 

      Activitatea desfăşurată în cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş în semestrul I 

2017 a fost în concordanţă cu indicatorii de performanţă ai managementului 

spitalului stabiliţi cu scopul de a îndeplini misiunea spitalului de a presta un act 

medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să 

beneficieze de cele mai bune îngrijiri. 

Activitatea managerială s-a derulat în concordanţă cu prevederile 

bugetare aprobate, astfel că la finele semestrului I 2017, Spitalul Clinic Judeţean 

Mureş nu a înregistrat arierate. 

 

                                                MANAGER,  

                                  Dr. Dan Sîmpălean  

 


