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RAPORT DE ACTIVITATE 

AL 

INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI 

PENTRU ANUL 2021 

 

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI, înființat prin HG 583/2009, unitate 

sanitară cu paturi, monospecialitate,  aplică strategia şi politica Ministerului Sanatatii în domeniul 

managementului pacientului oncologic. Este unitate sanitară cu personalitate juridică, ordonator 

terțiar de credite, în subordinea directă a Ministerului Sănătății, ce furnizează servicii medicale în 

internare continuă, internare de zi, servicii paraclinice în ambulatoriu, asigură condiţii de pentru 

tratament, cazare, igienă, alimentaţie, conform reglementărilor legale.  

Funcționează în baza mai multor avize și autorizații: 

- Autorizație SANITARĂ DE FUNCȚIONARE, emisa de DSP Iasi, nr. 172/15.07.2021, cu 

anexe actualizate; 

- Autorizatie - pentru următoarele activități: APROVIZIONARE CU SÂNGE TOTAL ȘI 

COMPONENTE SANGUINE, STOCARE SÂNGE TOTAL ȘI COMPONENTE 

SANGUINE, ADMINISTRARE, emisa de DSP Iasi, nr. 202/22.09.2021; 

- Autorizația de funcționare pentru FARMACIE CU CIRCUIT ÎNCHIS, emisa de Ministerul 

Sanatatii, nr. 10217/RL125/09.01.2012; 

- Autorizatie pentru EFECTUAREA DE STUDII CLINICE ÎN DOMENIUL 

MEDICAMENTULUI, emisa de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor 

Medicale –ANMDM cu nr. 130/09.09.2021; 

- Autorizație de SECURITATE LA INCENDIU spital, emisa de Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență Iași –ISU, cu nr. 254/13/SU-IS/26.08.2014;  

- Autorizație de SECURITATE LA INCENDIU Transcend emisa de Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență Iași –ISU, cu nr. 530/17/SU-IS/11.04.2017; 

- Autorizație de PROTECȚIE CIVILĂ, emisa de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași 

–ISU, nr. 471/13/SU-IS/17.12.2014; 

- Autorizație de GOSPODĂRIRE A APELOR, emisa de Administratia Nationala Apele 

Române, nr. 6/19.02.2019; 

- Autorizație DE MEDIU, emisa de Agenția pentru Protecția Mediului Iași, nr. 54/1.03.2012, 

revizuita; 

- Certificat de acreditare cu încadrarea în categoria NIVEL ACREDITAT, emis în baza 

Ordinului Președintelui ANMCS, emis de Autoritatea Națională de Management al Calității 

în Sănătate –ANMCS, nr. 603/29.09.2016; 
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- Ordin MS Clasificare spital in CATEGORIA IM, emis de Ministerul Sanatatii, nr. 

37/22.01.2013; 

- Decizie de acreditare a activității de TRANSPLANT CELULE STEM HEMATOPOETICE, 

emisa de Agenția Naționala de Transplant, nr. 3/4.07.2017; 

- Decizie de acreditare a activității de BANCA DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE, 

emisa de Agenția Naționala de Transplant, nr. 4/23.01.2019; 

- Certificat pentru SISTEMUL DE MANAGEMENT CONFORM EN  ISO 9001:2015, emis 

de TUV Austria, nr. 20100131328209/19.06.2019; 

- Certificat de acreditare a activitatii LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE, emis 

de Asociatia de Acreditare din Romania RENAR, nr. LM 974/29.07.2016, actualizat 

29.07.2020; 

- Avize, Autorizații emise de C.N.C.A.N. pentru echipamente de radiologie, radioterapie, 

medicină nucleară. 

- Certificatul de înregistrare Fiscală Seria A nr. 0461222. Cod de înregistrare fiscal nr. 

29067408, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală. 

      Institutul Regional de Oncologie Iasi are alocat COD CAEN pentru desfășurarea 

următoarelor activități: 

Cod CAEN 8610 – Activități de asistență spitalicească 

Cod CAEN 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 

Cod CAEN 2120 – Fabricarea preparatelor farmceutice 

            Cod CAEN 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie. 

 

            Viziunea conducerii INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI  este de a 

construi un centru medical de prestigiu, reprezentativ pentru regiunea de Nord – Est și nu numai, 

specializat în tratamentul integrat al cancerului. Eforturile sunt nu doar pentru a asigura servicii 

pacienților care se adresează și de a realiza venituri suficiente pentru o funcționare în condiții de 

economicitate, intențiile de viitor sunt pentru dezvoltarea și pentru poziționarea Institutului ca un 

furnizor recunoscut de servicii medicale oncologice. Totoodată, este primordială respectarea 

prevederilor Strategiei Naționale de Sănătate de a asigura servicii performante, care se bazează pe 

prevenție, diagnosticare precoce, dezvoltarea serviciilor în ambulatoriu și asigurarea unei baze 

materiale moderne. 

              Misiunea institutului nostru este de îmbunătățire considerabilă a stării de sănătate a 

comunității pe care o deservim. În parteneriat cu medicii noștri, angajații, voluntarii și pacienții și 

în colaborare cu alte instituții am dirijat toate resursele pentru prestarea unui act medical de calitate 

într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri, 

asigurarea accesului egal la servicii medicale, și nu în ultimul rând s-a pus accent pe raportul cost-
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beneficiu în vederea asigurării unui nivel performant al managementului Institutului regional de 

oncologie Iași. 

              Strategia de dezvoltare a IRO Iași cuprinde mai multe priorități: 

 Creşterea capacităţii de furnizare a unor servicii medicale de calitate adaptate cerinţelor 

comunităţii pe care o deserveşte institutul ; 

 Restructurarea şi modernizarea spitalului, dezvoltarea de noi specialităţi care să pună în 

valoare aparatura medicală existentă, realocarea numărului de paturi pe secţii şi adaptarea acestuia 

în funcţie de criterii obiective – adresabilitate, indicele de utilizare a patului; 

 Adaptarea organigramei la obiectivele propuse; 

 Îmbunătăţirea calităţii condiţiilor hoteliere cu utilizare judicioasă şi eficientă a spaţiilor şi 

circuitelor conform standardelor europene; 

 Creşterea numărului de servicii medicale acordate în ambulatoriu, la costuri mai mici față 

de serviciile spitalicești. 

 Crearea unui climat de lucru inovator şi de colaborare interdisciplinară în scopul reducerii 

perioadei de diagnosticare a pacienţilor şi implicit a duratei medii de spitalizare; 

 Dezvoltarea reţelei de IT cu baze de date la nivel de pacient; 

       Promovarea serviciilor de sănătate se va realiza și printr-o politică adecvată de marketing 

(publicitatea instituţională şi profesională: web, publicaţii de specialitate);  

             Analiza performanțelor activității din anul 2021 a fost măsurată prin atingerea 

obiectivelor cu urmatorii indicatori: 

 Indicatori de management ai resurselor umane, 

 Indicatori de utilizare ai serviciilor, 

 Indicatori economico-financiari, 

 Indicatori de calitate a serviciilor. 

 

STRUCTURĂ și PERSONAL 

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI  dispune de o structură complexă de 

specialităţi, structurată după nevoia de servicii și solicitările pacienților astfel:  

Secţii cu paturi: 
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- Secția Chirurgie I ………………………………………………….………..…..... 55 paturi 

Din care: Compartiment gineco-oncologie………………………………………..…….10 paturi 

                Compartiment urologie ……………………………………………………... 10 paturi 

                Compartiment ORL……………………………………………………..…….  5 paturi                     

- Secţia Chirurgie  II………………………………………………………………..……50 paturi                                                             

Din care: Compartiment Chirurgie plastică,microchir. reconstructivă …………..……..10 paturi 

               Compartiment Chirurgie toracică ……………………………………..………10 paturi  

- Secţia Oncologie medicală …………………………………………………..………... 60 paturi 

   Din care: Compartiment pneumologie……………………………………..…………  10 paturi 

- Secţia Hematologie………………………………………………………….………… 48 paturi 

Din care: Comp.Transplant Celule Stem Hematopoetice …………….…………………..6 paturi                                                        

- Secţia Radioterapie……………………………………………………….…………… 47 paturi 

- Secțía Îngrijiri paliative…………………………………………….…………………  30 paturi 

- Secţia A.T.I. …………………………………………………….……………………..28 paturi 

- Compartiment de gastroenterologie...................................................................................5 paturi 

- Compartiment de endocrinologie (Secție exterioară Iași, Str. Ion Creangă nr. 5)............5 paturi                          

- Compartiment terapie cu iod radioactiv (Secție exterioară Iași, Str. Ion Creangă nr. 5) .2 paturi 

                                                                                       TOTAL                   330  PATURI  

Spitalizare de zi - 30 PATURI  

Cameră de gardă 

Secţii, servicii şi compartimente funcţionale:   

- Farmacie 

- Bloc operator 

- Unitate de transfuzie sanguină 

- Sterilizare 
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- Bancă de celule stem 

- Laborator de analize medicale, din care: Compartiment HLA 

- Laborator radiologie şi imagistică medicală 

- Laborator radioterapie (Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 24) 

- Laborator de medicină nucleară 

- Laborator endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică 

- Laborator endoscopie bronșică 

- Serviciu de anatomie patologică: Compartiment  histopatologie 

                                                        Compartiment citologie 

                                                        Compartiment prosectură 

- Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 

- Serviciul de evaluare Şi statistică medicală 

- Compartiment  inginerie clinică 

- Cabinete oncologie medicală 

- Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile: A.T.I., Chirurgie generală, Chirurgie plastică, 

microchirurgie reconstructivă , Cardiologie, Dermatovenerologie, Endocrinologie,  

Gastroenterologie, Hematologie, Îngrijiri paliative, Medicină internă, Obstetrică- ginecologie, 

(gineco oncologie), O.R.L.Chirurgie orală şi maxilo-facială, Psihologie /psihoterapie, Pneumologie 

Recuperare, medicină fizică și balneologie, Radioterapie, Sală de kinetoterapie, Urologie, Puncte 

recoltă probe biologice. 

- Unități mobile de screening pentru depistarea cancerului de col uterin. 

- Centrul de Cercetare Fundamentală și Dezvoltare Experimentală în Medicina Translațională - 

TRANSCEND 

- Aparat funcţional. 

Modificările de structură care au intervenit pe parcursul anului 2021 au fost legate doar de 

necesitățile impuse de pandemia de Covid-19: amplasare cort pentru triaj epidemiologic, organizare 

zonă roșie pe jumătate de etaj 6 (corp C cu 23 paturi) pentru perioada cât a existat focar,  

repoziționarea unor cabinete din Ambulatoriul extern, repoziționarea unor cabinete din 

Ambulatoriul existent la parterul  corpului de clădire  C14. 
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Având în vedere situația epidemiologică din anii 2020-2021, necesitatea angajarii de personal 

medico sanitar, auxiliar si administrativ a crescut. Astfel, în anul 2021 s-a organizat un numar de 8 

concursuri pentru recrutarea și angajarea de personal. Ocuparea posturilor vacante sau temporar 

vacante, s-a realizat atat prin selectie dosare, în mod direct, prin numirea de către manager, cu 

stabilirea drepturilor salariale pentru funcția ocupată, cât și prin susținere concurs. Astfel, posturile 

vacante aprobate în Statul de funcții au fost reduse de la 19,75% în anul 2020 la 17,98% în anul 

2021. 

 

      Fondul de 

Nr. Categorii de unitati si subunitati sanitare 

Numar 

posturi 

ocupate 

salarii 

crt     realizat 

      lei 

  Finantare integrala de la buget de stat:     

I Directia de sanatate publica(aparat propriu)     

II Finantare pe baza de contracte pt.unitatile sanitare     

  preluate de autoritatile ad-tiei publice locala -Total, din .   

  care: 391 3,673,617 

1 Ambulatorii de med.sportiva(inclusiv cabinete de med.sportiva)     

2 Cabinete de planning din structura spitalelor     

3 Servicii de medicina legala     

4 Unitati sau sectii de spital de rec.distrofici,rec.si reabilitare     

  

neuropsihomotorie sau pt.copii bolnavi HIV/SIDA(med.si 

pers.aux)     

5 Unit.si comp.de primire a urgentelor dincadrul sp.de urgenta     

6 

Pers.din disp.TBC,LSM/centre de sanatate mintala,stationar de 

zi psihiatrie     

7 Personal din structuri de cercetare stiintifica 15 82,652 

8 Medici si farmacisti rezidenti an I 130 959303 
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9 Medici si farmacisti rezidenti an II 91 763775 

10 Medici su farmacisti rezidenti an III 65 660433 

11 Medici rezidenti an IV-V 83 1098609 

12 Medici rezidenti an VI-VII 7 108845 

13 Medici practica asistata     

III Finantare din Fondul de asigurari sociale de sanatate,     

  Total din care: 855 7,268,725 

1 Medici 86 1,976,003 

2 Farmacisti 3 28,164 

3 Alt personal sanitar superior 33 266,681 

4 

Personal mediu sanitar(asistenti medicali cu studii M,PL,SSD si 

S) 437 3,515,028 

5 Statisticieni si registratori medicali 44 179,862 

6 Personal auxiliar sanitar 154 723,461 

7 Personal TESA(inclusiv comitet director si BMC) 43 250,911 

8 Muncitori 27 112,212 

9 Paza,curier,secretar-dactilograf     

10 Personal din bucatarii     

11 Personal didactic cu activitate integrata 28 209,970 

12 Persoane din afara unitatii care efect. garzi platite __4__pers X 6,433 

IV Sectii de boli profofesionale  si cabinete de med.muncii     

        

  

1246 10,942,342 

La sfârșitul anului 2021, existau 1246 slariați din care: 86 medici, 3 farmaciști, 33 alt personal 

medical superior (biologi, biochimiști, chimiști, fizicieni medicali), 437 asistenți medicali, 44 

registratori și statisticieni, 154 personal auxiliar sanitar, 43, TESA, 27 muncitori, 15 cercetători, 

376 medici rezidenți. Caștigul mediu brut la sfârșitul anului 2021 a fost de 8.791,97 lei. 
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Propuneri pentru anul 2022. 

1. Includerea în structură a Secției exterioare din Iași, str. Sărărie nr. 177 A a  “CENTRULUI DE 

SCREENING ȘI DIAGNOSTIC ÎN BOLI ONCOLOGICE” cu următoarea componență: Subsol - 

Laborator de imagistică (2 CT, RMN, Radiologie fixă, Mamografie, Ecografie), Sala server și Pacs, 

Interpretare, Registratură/Arhivă curentă, Vestiare), Parter – Recepție , Informații, 

Registratură/Arhivă curentă, Punct recoltare probe biologice cu toate dotările necesare, Vestiare, 

Etajul 1 și Etajul 2 - Cabinete consultații cu următoarele specialități: Chirurgie generală, Chirurgie 

plastică, Obstetrică-ginecologie, Urologie, Pneumologie, Dermatologie, Gastroenterologie,  

Hematologie, Oncologie, Endocrinologie, Nefrologie, Cardiologie și spații administrative, Vestiare, 

Etajul 3 – structură de spitalizare de zi cu 6 paturi, Etaj 4 – Laborator analize medicale, citologie 

(Laboratoare, Recepție probe, Depozit reactivi, Vestiare, Grupuri sanitare, Registratură/arhivă 

curentă. 

2. Inființarea Compartimentului de Endocrinologie cu 5 paturi prin reducerea cu 2 a numărului de 

paturi a Compartimentului de terapie radioizotopică și cu 3 paturi a Secției de Radioterapie , Secție 

exterioară Iași, str. Ion Creangă nr. 5.   

3. Extinderea  Laboratorului de radioterapie pentru un accelerator de particule la  Secția exterioară 

din Iași, str. Ion Creangă nr. 5.   

Pentru anul 2022 , o dată cu introducerea în structura organizatorică a Centrului de Screening și 

Diagnostic în Boli Oncologice și a Compartimentului de endocrinologie, trebuie realizată o nouă 

normare și o regîndire a activităților astfel încât să se apoată asigura o bună funcționare a acestor 

departamente. Astfel, se preconizează o creștere a posutilor normate cu 223 astfel: 66 medici, 103 

asistenți medicali, 5 biologi, 1 chimist, 1 biochimist, 1 fizician, 19 registratori medicali, 10 

infirmieri, 5 brancardieri, 2 liftieri, 1 instalator, 1 electrician, 8 alte categorii și , din acestea 40% să 

fie ocupate în anul 2022 și 60% în anul 2023. 

Se va urmării și: 

■ Creşterea gradului de ocupare a posturilor cu personal de specialitate în cadrul departamentelor unde 

se solicită acest lucru; 

■ Stimularea participării la programme de formare  a personalului. 

■ Scoaterea la concurs şi intensificarea acţiunilor de recrutare a specialiştilor pentru acoperirea 

posturilor vacante din cadrul spitalului unde există deficit de personal. 

EXECUȚIE BUGETARĂ  

Institutul Regional de Oncologie Iași este o instituţie publică finanţată integral din venituri proprii 

și funcționează pe principiul autonomiei financiare. 

Veniturile cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului provin din următoarele surse: 

venituri din contracte încheiate cu CAS (servicii medicale contractate şi Programe Naţionale de 
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Sănătate),venituri de la Bugetul de Stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru 

programe naţionale de sănătate şi acţiuni de sănătate, venituri proprii din diverse surse (servicii 

medicale efectuate la cerere, venituri din valorificare, etc.), venituri din sponsorizări, venituri din 

donaţii, Subvenţii de la Bugetul de stat pentru investiţii, Subvenţii pentru investiţii, etc. 

La estimarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru 

furnizarea serviciilor medicale se iau în consideraţie: condiţiile de contractare prevăzute anual prin 

Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, normele de aplicare ale acestuia, 

precum şi celelalte reglementări în domeniu; numărul de servicii pe structură (spitalizare continuă, 

de zi etc.) estimat a se realiza şi finanţa; modalitatea de plată (DRG, plata pe caz externat, plata pe 

serviciu, plata pe zi de spitalizare, cronici, investigatii paraclinice); analiza valorii serviciilor în 

anul curent faţă de anul precedent şi identificarea cauzelor plusurilor şi minusurilor constatate. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 a fost fundamentat pe baza principiului 

specializării bugetare, potrivit căruia veniturile şi cheltuielile se înscriu pe surse de provenienţă şi 

pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit 

clasificaţiei economice în vigoare, cu respectarea legislatiei în vigoare. 

Veniturile din servicii medicale reprezintă valorile decontate de către CAS Iași  pentru serviciile 

medicale spitaliceşti, furnizate în perioada ianuarie – decembrie 2021. Aceste venituri provin din 

mai multe surse: 

1. Sumele încasate pentru serviciile medicale pe bază de contract încheiat cu CAS Iași; 

 servicii medicale spitaliceşti; 

 servicii medicale ambulatoriu clinic; 

 servicii medicale ambulatoriu paraclinic – radiologie; 

 servicii medicale ambulatoriu paraclinic – laborator analize medicale+anatomie patologică; 

 servicii medicale ambulatoriu de reabilitare medicală – RECA. 

2. Alte prestaţii efectuate, conform legii ( servicii medicale la cerere, coplata, închiriere de spaţii, 

taxă confort hotelier sporit, taxă parcare, venituri din studii clinice, etc). 

3. Sume alocate de la bugetul de stat pentru plata salariilor medicilor rezidenți și cercetătorilor; 

4. Sume alocate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru 

acoperirea creșterilor salariale. 

Veniturile totale în suma 452.856.515 lei au fost stabilite pe baza contractelor și actelor aditionale 

încheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate Iași  aferente anului 2021, a disponibilitatilor existente 

în sold la Trezorerie la începutul anului 2021, a contractelor de studii medicale de cercetare si a 

creantelor de încasat de la CAS pentru serviciile medicale spitalicesti și programe realizate în 

decembrie 2020. 

Încasările realizate în anul 2021 au fost în valoare de 370.024.217 lei și reprezintă 81,71 % față de 

prevederile aprobate în sumă de 452.856.515 lei, după cum urmează: 

 Venituri din prestări servicii și alte activități, din care :     

- Venituri prestări servicii – 3.573.924 lei 
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- Venituri din cercetare – 1.428.223 lei 

- Venituri din contractele încheiate cu CAS – 237.455.444 lei 

 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile – 30.969 lei     

 Subvenții de la bugetul de stat – 61.702.010 lei 

 Subvenții. de la alte administrații – 52.838.189 lei 

 Sume primite de la UE – 12.995.458 lei 

Gradul de realizare a veniturilor proprii raportate de IRO Iași față de drepturile constatate prin 

contul de execuție a fost de 91,67 %. Ponderea cea mai mare o au veniturile din contractele 

încheiate cu CAS, respectiv 64,17 % din totalul veniturilor. 

În structura veniturilor neîncasate în sumă totală de 33.378.566 lei, ponderea de 99,68% 

(33.271.741 lei) o reprezintă veniturile neîncasate de la CAS, în baza contractelor încheiate. Gradul 

de realizare a veniturilor față de prevederile definitive, calculat ca raport între încasări realizate și 
prevederi bugetare definitive (370.024.217 lei : 452.856.515 lei)x100 = 81,71%. 

Sursa venitului 

Prevederi 

definitive 

2021 

Drepturi constatate  

Incasari 

realizate 

 

Stingeri pe 

alte cai 

Drepturi 

constatate 

de incasat 

Total din 

care: 

din anii 

precedenti 

din anul 

curent 

TOTAL VENITURI, din care: 452.856.515 403.638.418 69.755.757 333.882.661 370.024.217 235.635 33.378.566 

Venituri din prestari servicii si alte 

activitati, din care : 
276.781.542 275.836.157 69.755.757 206.080.400 242.457.591 0 33.378.566 

-Venituri prestari servicii 3.620.184 3.588.457 130.210 3.458.247 3.573.924 0 14.533 

-Venituri din cercetare 1.527.231 1.520.515 47.620 1.472.895 1.428.223 0 92.292 

-Venituri din contractele incheiate cu 

CAS 
271.634.127 270.727.185 69.577.927 201.149.258 237.455.444 0 33.271.741 

Transferuri voluntare, altele decat 

subventiile 
32.600 30.969 0 30.969 30.969 0 0 

Operatiuni financiare 15.372.611 0 0 0 0 0 0 

Subventii de la bugetul de stat 62.135.645 61.937.645 0 61.937.645 61.702.010 235.635 0 

Subventii. de la alte administratii 52.838.189 52.838.189 0 52.838.189 52.838.189 0 0 

http://www.iroiasi.ro/


 

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI 
Cod Fiscal 29067408 str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4 

Tel. 0374278810 Fax 0374278802 www.iroiasi.ro e-mail: oncoiasi@iroiasi.ro 

 

Analizând valorile  cheltuielilor din anul 2021 comparativ cu cheltuielile din anul 2020 se 

observă o creștere per total cu un procent de 5,85 %. Această creștere este  justificată în primul rând 

de creșterile cheltuielilor cu salariile cu un procent semnificativ,  în valoare de 19,25 % , justificat 

de creșterea numărului de rezidenți repartizati în unitatea noastră, respectiv de la un număr de 308 

rezidenți în anul 2020 la 376 rezidenți în anul2021, iar câștigul mediu brut în  anul 2021 fiind în 

medie  în valoare de 9.550 lei, față de anul 2020 când  a fost un salariu mediu brut în valoare de 

9.127 lei. 

 

Denumirea indicatorilor 
Anul precedent  

2020 

Anul curent      

2021 

Procent de 

modificare      

% 

CHELTUIELI OPERATIONALE       

Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor 114,373,428 136,389,342 19.25% 

Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti 194,061,932 193,337,191 -0.37% 

Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane 16,583,031 14,401,361 -13.16% 

Alte cheltuieli operationale 1,022,532 972,997 -4.84% 

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 326,040,923 345,100,891 5.85% 

Pe articole și aliniate, execuția bugetară se prezintă astfel: 

Alineat Indicatori Plati nete lunare 
Plati nete 

cumulate 

Cheltuieli 

Lunare 

Cheltuieli 

Cumulate 

00 TOTAL CHELTUIELI 31,111,613.86 379,042,539.85 30,333,490.53 345,111,516.05 

  

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+79+81) 29,768,820.99 370,406,904.88 29,715,929.67 336,651,033.02 

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11,299,092.00 137,137,716.01 11,301,551.07 133,801,282.01 

10.01 Cheltuieli salariale in bani 11,042,554.00 134,067,492.76 11,040,002.71 130,705,775.76 

10.01.01 Salarii de baza 7,146,744.00 85,976,520.90 7,833,825.71 87,243,554.90 

10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca 2,326,474.00 30,296,537.00 2,108,734.00 30,246,616.00 

10.01.06 Alte sporuri 439,691.00 4,543,934.00 393,266.00 4,580,026.00 

10.01.11 Fond aferent platii cu ora 99,921.00 1,227,000.00 101,945.00 1,221,378.00 

Sume primite de la UE 45.695.928 12.995.458 0 12.995.458 12.995.458 0 0 
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10.01.13 Indemnizatii de delegare 109,345.00 496,180.86 65,465.00 515,877.86 

10.01.14 Indemnizatii de detasare 216,660.00 1,063,885.00 144,179.00 1,142,842.00 

10.01.17 Indemnizatii de hrana 356,522.00 3,881,764.00 323,600.00 3,928,274.00 

10.01.29 Stimulent de risc 0.00 2,365,000.00 0.00 12,500.00 

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani 347,197.00 4,216,671.00 68,988.00 1,814,707.00 

10.02 Cheltuieli salariale in natura 0.00 0.00 0.00 0.00 

10.02.06 Tichete de vacanta 0.00 0.00 0.00 0.00 

10.03 Contributii 256,538.00 3,070,223.25 261,548.36 3,095,506.25 

10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat 12,500.00 154,379.00 13,282.00 155,644.00 

10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca 244,038.00 2,915,844.25 248,266.36 2,939,862.25 

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16,971,913.49 215,098,625.62 16,507,072.95 190,472,815.14 

20.01 Bunuri si servicii 2,174,662.51 20,137,617.52 2,234,172.25 19,260,950.08 

20.01.01 Furnituri de birou 56,676.63 221,292.91 24,861.01 218,715.43 

20.01.02 Materiale pentru curatenie 90,519.29 415,886.61 37,988.25 378,651.63 

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 323,959.91 2,854,269.18 212,820.88 2,791,685.05 

20.01.04 Apa, canal si salubritate 48,901.02 715,681.98 83,665.31 740,029.11 

20.01.05 Carburanti si lubrifianti 8,765.93 21,526.97 5,475.29 22,290.29 

20.01.06 Piese de schimb 320,918.44 1,043,480.03 183,579.21 946,524.28 

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 22,856.84 154,628.29 37,394.43 171,525.81 

20.01.09 
Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 168,398.00 2,350,098.07 208,746.04 2,212,372.28 

20.01.30 

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 1,133,666.45 12,360,753.48 1,439,641.83 11,779,156.20 

20.02 Reparatii curente 21,436.28 55,131.92 7,661.83 54,824.37 

20.03 Hrana 89,411.09 1,080,346.07 173,805.39 1,101,957.07 

20.03.01 Hrana pentru oameni 89,411.09 1,080,346.07 173,805.39 1,101,957.07 

20.04 Medicamente si materiale sanitare 14,141,032.77 191,534,299.72 13,740,278.24 168,550,439.94 

20.04.01 Medicamente 10,841,784.35 174,780,017.15 11,244,924.05 153,466,485.39 

20.04.02 Materiale sanitare 1,425,304.82 6,403,247.55 453,255.97 6,047,121.55 

20.04.03 Reactivi 1,597,287.51 9,444,334.70 1,973,683.51 8,264,925.53 

20.04.04 Dezinfectanti 276,656.09 906,700.32 68,414.71 771,907.47 

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 127,584.78 437,012.49 0.00 17,639.00 
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20.05.01 Uniforme si echipament 32,955.86 127,781.09 0.00 0.00 

20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 0.00 9,346.74 0.00 0.00 

20.05.30 Alte obiecte de inventar 94,628.92 299,884.66 0.00 17,639.00 

20.06 Deplasari, detasari, transferari 837.25 8,963.10 837.25 8,963.10 

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 837.25 1,957.25 837.25 1,957.25 

20.06.02 Deplasari în strainatate 0.00 7,005.85 0.00 7,005.85 

20.09 Materiale de laborator 403,126.13 1,507,957.67 341,913.39 1,141,131.21 

20.11 Carti, publicatii si materiale documentare 0.00 740.00 0.00 1,572.91 

20.13 Pregatire profesionala 903.00 30,125.49 0.00 33,959.99 

20.14 Protectia muncii 5,194.25 62,024.07 6,440.78 54,949.54 

20.30 Alte cheltuieli 7,725.43 244,407.57 1,963.82 246,427.93 

20.30.04 Chirii 8,092.36 109,561.00 11,238.91 117,884.05 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -366.93 134,846.57 -9,275.09 128,543.88 

  

Proiecte cu finantare din fonduri 

nerabmursabile 0.00 0.00 235,227.41 2,822,734.01 

56.01 Finantare 0.00 0.00 235,227.41 2,822,734.01 

56.01.01 Finantarea nationala  (14.74%) 0.00 0.00 0.00 0.00 

56.01.01.71.01.01 FN Constructii 0.00 0.00 0.00 0.00 

56.01.02 Finantarea externa nerambursabila (85.26%) 0.00 0.00 235,227.41 2,822,734.01 

56.01.02.71.01.02 FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 0.00 0.00 199,979.26 2,399,756.34 

56.01.02.71.01.03 

FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 0.00 0.00 35,248.15 422,977.67 

  

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-

2020 1,369,543.01 18,383,435.71 1,585,322.24 8,589,199.86 

58.01 

Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) 0.00 11,720,624.57 226,321.99 3,748,046.05 

58.01.01 Finantarea nationala 1,534,093.41 1,862,948.17 0.00 0.00 

58.01.01.10.01.01 FN Salarii de baza 5,996.00 5,996.00 0.00 0.00 

58.01.01.10.03.07 FN Contributia asiguratorie pentru munca 134.00 134.00 0.00 0.00 

58.01.01.20.01.30 

FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 70,397.67 71,482.63 0.00 0.00 

58.01.01.20.04.02 FN Materiale sanitare 164,747.52 164,747.52 0.00 0.00 

58.01.01.20.05.30 FN Alte obiecte de inventar 5,231.48 5,231.48 0.00 0.00 
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58.01.01.71.01.01 FN Constructii 0.00 65,589.00 0.00 0.00 

58.01.01.71.01.02 FN Masini, echipamente si mijloace de transport 1,287,586.74 1,549,767.54 0.00 0.00 

58.01.02 Finantarea externa nerambursabila -1,534,093.41 9,857,676.40 226,321.99 3,748,046.05 

58.01.02.10.01.01 FEN Salarii de baza -5,996.00 35,535.00 0.00 41,531.00 

58.01.02.10.03.07 FEN Contributia asiguratorie pentru munca -134.00 800.00 0.00 934.00 

58.01.02.20.01.30 

FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare -70,397.67 419,675.95 0.00 487,542.09 

58.01.02.20.04.02 FEN Materiale sanitare -164,747.52 976,218.66 102,048.86 528,680.17 

58.01.02.20.05.30 FEN Alte obiecte de inventar -5,231.48 30,999.34 0.00 0.00 

58.01.02.71.01.01 FEN Constructii 0.00 153,041.00 0.00 0.00 

58.01.02.71.01.02 FEN Masini, echipamente si mijloace de transport -1,287,586.74 8,241,406.45 124,273.13 2,689,358.79 

58.02 Programe din fondul social european (FSE) 933,297.70 4,196,851.70 633,151.58 3,232,039.86 

58.02.01 Finantare nationala 140,433.48 635,401.17 75,890.43 444,855.38 

58.02.01.10.01.01 FN Salarii de baza 28,697.07 239,713.91 27,496.72 265,081.42 

58.02.01.10.01.13 FN Indemnizatii de delegare 0.00 24.00 0.00 24.00 

58.02.01.10.03.07 FN Contributia asiguratorie pentru munca 645.80 5,394.18 618.78 5,964.96 

58.02.01.20.01.01 FN Furnituri de birou 0.00 1,939.05 0.00 2,042.58 

58.02.01.20.01.05 FN Carburanti si lubrifianti 10.50 18.00 10.50 18.00 

58.02.01.20.01.09 
FN Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 0.00 1,744.39 7,387.80 9,132.19 

58.02.01.20.01.30 

FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 319.06 17,050.66 319.06 17,050.66 

58.02.01.20.04.02 FN Materiale sanitare 0.00 496.23 0.00 496.23 

58.02.01.20.04.03 FN Reactivi 23,821.37 103,499.11 24,752.07 104,429.81 

58.02.01.20.05.01 FN Uniforme si echipament 923.74 923.74 0.00 0.00 

58.02.01.20.05.30 FN Alte obiecte de inventar 0.00 4,758.88 0.00 0.00 

58.02.01.20.09 FN Materiale de laborator 16,586.33 31,491.77 14,798.72 31,491.77 

58.02.01.20.30.30 FN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 385.03 3,042.52 0.00 3,042.52 

58.02.01.71.01.02 FN Masini, echipamente si mijloace de transport 69,044.58 184,256.87 230.49 2,765.80 

58.02.01.71.01.03 

FN Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 0.00 0.00 26.72 320.62 

58.02.01.71.01.30 FN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0.00 41,047.86 249.57 2,994.82 

58.02.02 Finantare externa nerambursabila 792,864.22 3,561,450.53 557,261.15 2,787,184.48 

http://www.iroiasi.ro/


 

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI 
Cod Fiscal 29067408 str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4 

Tel. 0374278810 Fax 0374278802 www.iroiasi.ro e-mail: oncoiasi@iroiasi.ro 

58.02.02.10.01.01 FEN Salarii de baza 159,845.93 1,325,437.90 153,406.28 1,466,778.39 

58.02.02.10.01.13 FEN Indemnizatii de delegare 0.00 136.00 0.00 136.00 

58.02.02.10.03.07 FEN Contributia asiguratorie pentru munca 3,597.20 29,825.93 3,452.22 33,006.15 

58.02.02.20.01.01 FEN Furnituri de birou 0.00 10,987.92 690.20 11,574.59 

58.02.02.20.01.05 FEN Carburanti si lubrifianti 59.50 102.00 59.50 102.00 

58.02.02.20.01.09 

FEN Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 0.00 9,884.88 41,864.20 51,749.08 

58.02.02.20.01.30 

FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 1,808.03 92,829.74 1,808.03 92,829.74 

58.02.02.20.04.02 FEN Materiale sanitare 0.00 2,797.69 1,178.10 2,797.69 

58.02.02.20.04.03 FEN Reactivi 134,987.70 586,495.01 140,261.66 591,768.97 

58.02.02.20.05.01 FEN Uniforme si echipament 5,234.51 5,234.51 0.00 0.00 

58.02.02.20.05.30 FEN Alte obiecte de inventar 0.00 26,027.61 0.00 0.00 

58.02.02.20.09 FEN Materiale de laborator 93,989.24 178,453.56 169,954.31 178,453.56 

58.02.02.20.30.30 FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2,089.47 16,510.96 0.00 16,510.96 

58.02.02.71.01.02 FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 391,252.64 1,044,122.28 19,646.26 144,814.16 

58.02.02.71.01.03 
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 0.00 0.00 1,309.28 15,710.47 

58.02.02.71.01.30 FEN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0.00 232,604.54 23,631.11 180,952.72 

58.12 

Programe Instrumentul European de Vecinatate 

(ENI) 269,782.03 714,311.57 590,504.63 748,069.14 

58.12.01 Finantarea nationala 26,978.20 68,845.77 25,895.25 74,515.27 

58.12.01.10.01.01 FN Salarii de baza 663.80 13,610.30 1,327.60 14,274.10 

58.12.01.10.03.07 FN Contributia asiguratorie pentru munca 14.90 305.90 29.80 320.80 

58.12.01.20.01.30 

FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 47.10 2,227.32 560.49 2,787.81 

58.12.01.20.04.03 FN Reactivi 26,252.40 52,106.30 23,977.36 56,536.61 

58.12.01.20.09 FN Maeriale de laborator 0.00 595.95 0.00 595.95 

58.12.02 Finantarea externa nerambursabila 242,803.83 645,465.80 564,609.38 673,553.87 

58.12.02.10.01.01 FEN Salarii de baza 5,974.20 122,492.70 11,948.40 128,466.90 

58.12.02.10.03.07 FEN Contributia asiguratorie pentru munca 134.10 2,753.10 268.20 2,887.20 

58.12.02.20.01.30 
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare 423.88 20,045.79 5,044.41 25,090.20 

58.12.02.20.04.03 FEN  Reactivi 236,271.65 494,810.66 541,388.85 508,829.61 

58.12.02.20.09 FEN Materiale de laborator 0.00 5,363.55 5,959.52 5,363.55 
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58.12.02.20.30.30 FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0.00 0.00 0.00 2,916.41 

58.16 Alte facilitati si instrumente postaderare 21,460.70 1,296,582.49 48,977.64 459,806.43 

58.16.02 Finantare externa nerambursabila 21,460.70 1,296,582.49 48,977.64 459,806.43 

58.16.02.10.01.01 

FEN Alte facilitati si instrumente postaderare 

Salarii de baza 22,541.00 308,141.00 27,164.00 329,211.00 

58.16.02.10.03.07 
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare 
Contributia asiguratorie pentru munca 507.00 6,934.00 611.00 7,408.00 

58.16.02.20.01.30 

FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte 

bunuri si servicii pentru întretinere si functionare -1,587.30 42,444.79 82.46 42,444.79 

58.16.02.20.05.30 
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte 
obiecte de inventar 0.00 2,070.60 0.00 0.00 

58.16.02.20.30.30 

FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte 

cheltuieli cu bunuri si servicii 0.00 1,000.00 0.00 90.41 

58.16.02.71.01.02 
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare 
Masini, echipamente si mijloace de transport 0.00 931,246.40 21,021.31 79,762.41 

58.16.02.71.01.03 

FEN Alte facilitati si instrumente postaderare FN 

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0.00 4,745.70 98.87 889.82 

58.31 
Mecanismele financiare Spatiul Economic 
European si Norvegian 2014-2021 145,002.58 455,065.38 86,366.40 401,238.38 

58.31.01 Finantarea nationala 21,748.69 68,259.81 4,763.29 59,722.83 

58.31.01.10.01.01 FN Salarii de baza 4,656.75 38,416.65 4,424.85 42,841.50 

58.31.01.10.03.07 FN Contributia asiguratorie pentru munca 104.85 864.30 99.60 963.90 

58.31.01.20.01.30 
FN Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
fuctionare 0.00 1,318.04 0.00 1,318.04 

58.31.01.20.04.03 FN Reactivi 3,161.77 11,469.52 0.00 11,469.52 

58.31.01.20.09 FN Materiale de laborator 238.84 1,724.14 238.84 1,724.14 

58.31.01.20.30.30 FN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -1.70 878.98 0.00 1,405.73 

58.31.01.71.01.02 FN  Masini, echipamente si mijloace de transport 13,588.18 13,588.18 0.00 0.00 

58.31.02 Finantare externa nerambursabila 123,253.89 386,805.57 81,603.11 341,515.55 

58.31.02.10.01.01 FEN Salarii de baza 26,388.25 217,694.35 25,074.15 242,768.50 

58.31.02.10.03.07 FEN Contributia asiguratorie pentru munca 594.15 4,897.70 564.40 5,462.10 

58.31.02.20.01.30 

FEN Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

fuctionare 0.00 7,468.92 0.00 7,468.92 

58.31.02.20.04.03 FEN Reactivi 17,916.70 64,993.93 53,473.82 64,993.93 

58.31.02.20.09 FEN Materiale de laborator 1,353.38 9,770.07 1,353.38 9,770.07 

58.31.02.20.30.30 FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.70 4,980.89 0.00 9,914.67 

58.31.02.71.01.02 FEN  Masini, echipamente si mijloace de transport 76,999.71 76,999.71 1,137.36 1,137.36 
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  TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 128,272.49 1,139,388.00 86,756.00 965,002.00 

59.40 
Sume aferente persoanelor cu handicap 
neincadrate 128,272.49 1,139,388.00 86,756.00 965,002.00 

  CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 1,342,792.87 8,635,634.97 617,560.86 8,460,483.03 

  TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1,342,792.87 8,635,634.97 617,560.86 8,460,483.03 

71.01 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 383,687.93 5,679,716.76 617,560.86 8,460,483.03 

71.01.01 Constructii 2,405.80 8,355.80 0.00 0.00 

71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport 313,798.30 5,422,987.58 603,090.19 7,528,058.82 

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 2,565.76 83,243.98 8,377.65 897,758.97 

71.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 64,918.07 165,129.40 6,093.02 34,665.24 

 

Analizînd cheltuielile efectiv realizate pe articole și aliniate rezultă că: 

- 97,55 % reprezintă cheltuieli curente din total cheltuieli realizate 

- 39,74 % reprezintă cheltuieli de personal din total cheltuieli curente, 

- 56,57 % reprezintă total cheltuieli cu bunuri și servicii din total cheltuieli curente, 

- 50,06 % reprezintă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți din 

total cheltuieli curente, 

- 45,58 % sunt cheltuieli curente pentru medicamente din total cheltuieli curente, 

-   2,48 % sunt cheltuieli din proiecte cu finanțare nerambursabilă din total cheltuieli. 

Situația financiar – contabilă a institutului a fost urmărită periodic, cu acuretețe și analizată în așa 

fel încât să se păstreze proporționalitate între cost-beneficiu și calitate a serviciilor medicale 

prestate. Astfel : 

- S-a realizat monitorizarea indicatorilor realizaţi pe secţii şi compartimente, respectiv pe medici; 

- Au fost urmărite cheltuielile pe centre de cost cu ajutorul aplicaţiei informatice; 

- S-a verificat încadrarea cheltuielilor din deconturile pe pacienţi în veniturile realizate şi decontate 

de CAS Iasi, pe secții și medici; 

- Monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte respectarea procedurilor de 

achiziţii publice; 

- Implementarea integrală a Sistemului de Control Intern Managerial. 
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ACTIVE NECURENTE 

ELEMENTE 

DE ACTIV 

ACTIVE FIXE AMORTIZARI ACTIVELE 

FIXE LA 

VALOARE

A RAMASA 

DE 

AMORTIZ

AT 

SOLD 

01.01.2020 

          VALOARE 

SOLD 

31.12.2021 

SOLD 

01.01.2021 

          VALOARE 

SOLD 

31.12.2021 

CRESTE

RI 

REDUCE

RI 

CRESTER

I 

REDUCE 

RI 

0 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8 9=4-8 

I. ACTIVE FIXE 
NECORPORALE  

(ct.203+205+ 

206+208+233) 1,918,041 438,782 0 2,356,823 1,502,299 218,613 0 1,720,912 635,911 

   - Licente 

informatice 

ct.205 1,913,971 83,353 0 1,997,324 1,500,433 170,099 0 1,670,532 326,792 

   - Programe 
informatice 

ct.208 4,070 355,429 0 359,499 1,866 48,514 0 50,380 309,119 

II. ACTIVE FIXE 
CORPORALE 

TOTAL:d.c: 443,271,705 

18,510,84

0 686,885 461,095,660 141,743,691 12,577,609 686,322 151,634,978 307,460,682 

   - Terenuri 
ct.21101 15,403,281 0 0 15,403,281 0 0 0 0 15,403,281 

   - amenajari la 

terenuri ct.21102 623,352 0 0 623,352 0 0 0 0 623,352 

  - Constructii  
ct.212 231,879,500 1,622,263 0 233,501,763 0 0 0 0 233,501,763 

TOTAL  

211+212 247,906,133 1,622,263 0 249,528,396 0 0 0 0 249,528,396 

  - Instalatii 
tehnice. Mijloace 

de transport. 

Animale si 
plantatii ct.213 176,202,291 

16,755,75
6 65,892 192,892,155 125,953,612 11,238,588 65,329 137,126,871 55,765,284 

 -Mobilier . 

Aparatura 

birotica 
echipamente de 

protectie a 

valorilor umane 
materiale si alte 

active fixe 
corporale ct.214 19,163,281 132,821 620,993 18,675,109 15,790,079 1,339,021 620,993 16,508,107 2,167,002 

TOTAL ct 

213+214 195,365,572 

16,888,57

7 686,885 211,567,264 141,743,691 12,577,609 686,322 153,634,978 57,932,286 

III. ACTIVE 

FIXE IN CURS 

DE EXECUTIE 

TOTAL:d.c. 5,123,016 3,242,603 0 8,365,619 0 0 0 0 8,365,619 

Active fixe 

corporale in 

curs de executie 5,123,016 3,242,603 0 8,365,619 0 0 0 0 8,365,619 
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ct.231, din care: 

     - active fixe 

corporale in curs 
de executie 

ct.231- aferente 

constructiilor, 
terenurilor 5,041,501 3,021,567 0 8,063,068 0 0 0 0 8,063,068 

     - active fixe 

corporale in curs 
de executie 

ct.231- aferente 

instalatiilor 
tehnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     - active fixe 

corporale in curs 

de executie  
AMB POR  81,515 221,036 0 302,551 0 0 0 0 302,551 

Active fixe 

necorporale in 

curs de executie 

ct.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

I+II+III 
450,312,762 

22,192,22

5 
686,885 471,818,102 143,245,990 12,796,222 686,322 155,355,890 

316,462,212 

 

Astfel, au fost achiziționate din diverse surse de finanțare: 

- licențe antivirus în valoare de 18.434,53 lei și o licență software veeam backup essential în 

valoare de 3.806,81 lei din venituri proprii, precum și achiziționarea unor licențe software pentru 

proiectul PN III TRANSCEND în valoare de 61.111,26 lei.  

-  2 software pentru analiza datelor în valoare de 81.776,80 lei  din venituri proprii și 2 software de 

înregistrare și prelucrare informații în valoare totală de 273.652,40 lei din fonduri europene 

nerambursabile, proiect ONCOFEM-POCU.    

- au fost achitate taxe și tarife pentru lucrările de modernizare și amenajare a Laboratorului  pentru 

terapia cu iod din cadrul spațiului din Str. Ion Creangă nr. 5  în valoare de 17.124,40 lei din venituri 

CASS și 1.605.138,64 lei reprezintă upgrade a Stației de oxigen din fonduri europene, POIM.    

- au fost realizate investiții din veniturile proprii ale spitalului în valoare de 234.417,94 lei (un 

pistol biopsie, baie de apă cu agitare, casolete pentru sterilizarea fibroscoapelor la plasmă, lavoar 

medical portabil pentru zona sterilă, 31 Sisteme All-in-One, un echipament de stocare NAS, server 

backap, dozimetru electronic, dispozitive de imobilizare sân). 

- din fonduri de la bugetul de stat s-au achiziționat echipamente medicale: electrocauter cu 

sigilare vasculară, centrifugă pentru citologie, un citometru de flux, dulapuri inox pentru medicația 

de urgență, sistem de prelucrare a culturilor celulare în suspensie pentru citogenetică, o unitate orl 

(cu microscop, scaun consultații,aspirație,irigație,monitor), infusomate, monitor funcții vitale, troler 

de transport decedați cu sistem hidraulic, dulap frigorific cu 3 sertare pentru decedați, fibroscop 
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intubații ATI, trusă chirurgicală otologică, trusă instrumentar FESS, trusă laringoscopie în 

suspensie esofagoscopie rigidă, trusă laringoscopie telescop, o masă îmbălsămare, o cadă pentru 

persoane cu dizabilități, lămpi scialitice, o mașină automată de spălat și dezinfectat papuci 

medicali. 

- din donații s-a primit un compresor de 500L Michelin 10 CP profesional. 

- din fonduri nerambursabile pentru cercetare PN III TRANSCEND s-au achiziționat: dulap de 

păstrare reactivi, balanță analitică, centrifugă universală de masă, circulator de răcire-încălzire, 

cuptor de calcinare, etuvă cu convecție naturală, multiparametru de laborator, un PH-metru de 

laborator, pompă de vid, pompă peristaltică, procesor ultrasonic, refractometru/polarimetru, 

rotaevaporator cu pompă de vid, instalație de evacuare gaze fierbinți, sistem electroforeză cu sursă, 

pipetă multicanal, set micropipete monocanal, plită magnetică cu agitare și senzor temperatură, 

detector UV pentru HPLC, sistem desktop, pachet de lămpi spectrofotometrice UV-VIS.  

- din fonduri europene nerambursabile, sursa D (ESEI-BioMed-H2020) s-au achiziționat:8 stații de 

lucru complete, 2 laptopuri, un sistem de prelucrare nanoparticule.  

- din fonduri europene nerambursabile, sursa D (ONCOPED) s-au achiziționat: stații de lucru 

pentru prelucrarea imaginilor DICOM, laptopuri. 

- din fonduri europene nerambursabile, proiect FEDR-POIM s-au achiziționat:15 cărucioare de 

urgență complet echipate, un aparat pentru epurare extrarenală, 5 aparate pentru vizualizat vene, 2 

aparate automate de sigilat pungi, 5 containere de sterilizare cu filtru permanent, 5 fibroscoape 

pentru intubații, 3 sisteme complete de oxigenoterapie, 60 de sisteme purificare a aerului pe bază de 

plasmă pentru încăperi, 20 injectomate, 5 stații pentru infozomate/injectomate, 5 aparate de 

stimulat tusea și mobilizat secreții, 4 camere izolatoare cu presiune negativă, un echipament de 

conexiune, funcționare centrală virtuală, 20 de infusomate, 2 mașini de spălat videoendoscoape, 8 

monitoare funcții vitale, 3 roboți mobili pentru dezinfecții cu radiații UVC, 2 scanere rapide pentru 

depistarea temperaturii corporale, 10 sisteme de curățare și dezinfecție cu abur sub presiune, un 

sistem electronic de ticketing-dirijare și ordonare pacienți, o soluție mobilă de colectare și 

procesare informații medicale la nivel de pacient, 10 unități de încălzire pacient.  

- din fonduri europene nerambursabile, proiect REVERT s-au achiziționat 5 laptopuri HP UMA. 

- din fonduri europene nerambursabile, proiect ONCOPREV  s-au achiziționat: laptopuri HP, o 

aerotermă cu pătură gonflabilă, un aparat de anestezie, 2 colposcoape mobile, 2 colposcoape 

digitale FULL HD, un dispozitiv pentru histerectomie operatorie și diagnostic, un echipament 

testare automată HPV, platformă automată de biologie, un ecograf cu 4 sonde volumetrice, convexă 

pentru abdomen,liniară pentru țesut moale transvaginală, un set instrumentar chirurgical o lampă cu 

lumină led pentru consultație, 2 lămpi UV cu prindere tavan/perete, o masă chirurgicală cu reglaj 

electric, o masă ginecologică cu reglaj electric, 3 paturi cu reglaj electric pentru consultație, 3 paturi 

electrice, un sistem iluminat chirurgical, injectomat, truse de chiuretaj.  
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- au fost achiziționate din venituri proprii: un panou mobil ecranat Pb, 6 uși antifoc metalice, 7 

birouri recepție, o cabină de pază, o firmă luminoasă. 

- active fixe corporale  în curs de execuție  prezintă un  sold   final                                                                           

la data de 31.12.2021 în valoare de 8.365.619,55 lei și reprezintă  lucrări de proiectare, modernizare 

și execuție astfel: 

- Reparații capitale imobil pentru Secție Îngrijiri paliative ………………………..  5.908.480,74 lei 

- Lucrări de proiectare, studiu de fezabilitate, branșare Centrul de Screening ……… 402.374,72 lei 

- Lucrări de proiectare și execuție buncăr…. ……………………………………… 1.686.572,29 lei 

- Reparații capitale imobil amenajare spatii administrative ……………………………… 20.540 lei 

- Centrul de recuperare medicală post cură tratament oncologic ………………………….. 5.950 lei 

- Centrul de terapie cu protoni ………………………………………………………..…. 39.151 lei 

- Lucrări de amenajare curte interioară ………………………………………….….. 302.550,80 lei 

Valoarea  lucrărilor executate în cursul anului 2021 au fost în valoare totală de 3.242.603,67 lei, 

sumă ce reprezintă:  

- taxe și tarife achitate în anii anteriori pentru Centrul de screening în valoare totală de 6.858,88 

lei,  

- taxe și tarife achitate în anii anteriori pentru lucrări de execuție Buncăr în valoare totală de 

13.689,78 lei,  

- 221.035.80 lei din fonduri europene proiect Amb-POR pentru lucrări de amenajare curți 

interioare în Ambulatoriu, 

-  20.540 lei lucrări de amenajare Clădire C6 pentru spații administrative,  

- 5.950 lei taxe și tarife pentru Centrul de recuperare medicală post cură, tratament oncologic, 

-  39.151 lei taxe și tarife pentru Centrul de terapie cu protoni și 

-  2.935.378,21 lei lucrări de reparații capitale la Secția de Îngrijiri paliative,     

 

  Denumire  

Valoarea 

initiala 

estimata   

Valoare 

investitii 

realizata 

in anul 

2020 

Valoare 

investitii 

realizata in 

anul 2021 

Valoare 

investitii 

estimata a 

se realiza in 

anul 2022 

Valoare 

investitii 

estimata a se 

realiza in 

anul 2023 

Sursa de finantare 
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1 

Executie lucrari de 

constructie si instalatii 

Ambulatoriu curti 

interioare 

3,375,468 81,515.00 214,258.00 1,986,000.00 1,175,210.00 

fonduri externe 

nerambursabile AMB  

POR 126868 2014-2020 

2 

Lucrari RK 

Compartiment ingrijiri 

paliative 

2,838,826 0 2,927,975.00 561,954.00   venituri spital 

3 

Lucrari RK imobil 

amenajare spatii 

administrative 

2,500,000.00 0 20,540.00 489,500.00 1,989,960.00 venituri spital 

4 

Studiul de fezabilitate -

Centrul de recuperare 

medicala post-cura 

tratament   oncologic- 

27,370,000.00 0 5,950.00 79,729.00 27,284,321.00 venituri spital 

5 Centrul de protonoterapie 0 0 39.151 14.483 0 Venituri spital 

Propuneri pentru anul 2022. 

 Se vor finaliza în sem. I al anului 2022 lucrările de reparații capitale și modernizare a 

spațiului în care se va muta și funcționa Secția de îngrijiri paliative cu 30 paturi. 

 In trim.II al anului 2022 vor demara lucrările pentru amenajarea curților interioare pentru 

extinderea spațiului destinat Ambulatoriului. 

 Se va înainta o propunere de proiect la Compania Națională de Investiții pentru realizarea 

unor lucrări de extindere și modernizare a imobilului care a fost alocat în administrare prin 

HCJ nr. 94/29.03.2022 în Iași str. Sărărie nr. 177 B unde să funcționeze Centrul de terapie 

de zi. 

 In cursul anului 2022 se va finaliza Planul Urbanistic Zonal pentru terenul din Iași str. 

Sărărie nr. 177 C , pe care se va întocmi un Studiu de prefezabilitate în vedereea accesării 

de fonduri prin Programul Operațional Sănătate și Construirea unui Centru de 

protonoterapie.  

 Se vor continua demersurile pentru realizarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării 

unei investiții Centrul de recuperare post-cură din localitatea Holboca, județ Iași. 

SERVICII MEDICALE 

         Având în vedere dimensiunea, complexitatea şi urgenţa pe care o reprezintă cancerul ca 

problemă prioritară de sănătate publică, funcționarea în condiții de eficiență și eficacitate a   

Institutului Regional de Oncologie Iași reprezintă o prioritate pentru management. Prin 

specialitățile existente în structură, institutul asigură asistență medicală de specialitate pentru 

pacientul oncologic din toată Regiunea de Nord-Est, pacienții din alte județe (altele decît Iași) 

reprezintă un procent de 61,17% . 
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Institutul Regional de Oncologie Iași realizează servicii medicale în baza unor contracte de prestări 

servicii încheiate cu C.J.A.S. Iași pentru: 

- consultații și tratamente ambulatorii; 

- internări continue pentru pacienți cazuri acute și îngrijiri paliative; 

- investigații de înaltă performanță realizate în ambulatoriu; 

- analize medicale, tratamente și investigații în ambualtoriu, 

- programe naționale de sănătate derulate cu fonduri de la C.J.A.S. Iași: acordarea de tratamente 

medicamentoase pentru cazurile oncologice, diagnosticarea cazurilor de leucemii, reconstrucții 

mamare în cazul mastectomiilor realizate, tratamentul prin radioterapie. 

Analizînd activitatea desfășurată în anul 2021, indicatorii se prezintă astfel: 

 

Categoria de 

indicatori 

Denumirea indicatorului de performanţă ai 

managementului spitalului public 

Valoarea 

propusa la 

Contractul de 

administrare 

- febr. 2019 

Valoarea 

realizată 

pentru Anul 

2021 

Grad de 

realizare 

Indicatori de 

utilizare a 

serviciilor 

Nr. de pacienti externati spitalizare continua 

- total si pe sectii 
10500 7708 73.41 

Durata medie de spitalizare pe spital si pe 

fiecare sectie 
7.57 7.55 99.74 

Rata de utilizare a paturilor, pe spital si pe 

fiecare sectie % 
75.71% 70.48% 93.09 

Indicele de complexitate a cazurilor pe spital  1.8000 2.4097 133.87 

Procentul pacientilor cu interventii 

chirurgicale din totalul pacientilor externati 

din sectiile chirurgicale 

85.00% 94.43% 111.09 

Proportia pacientilor internati cu 

programare din totalul bolnavilor internati, 

inclusiv spitalizare de zi 

95.00% 99.57% 104.81 

Proportia urgentelor din totalul pacientilor 

internati , inclusiv spitalizare de zi 
0.50% 0.43% 86.00 

Proportia pacientilor internati cu bilet de 

trimitere din totalul bolnavilor internati pe 

spital  

95.00% 66.71% 70.22 

Nr. consultatiilor acordate in ambulatoriu 55000 63870 116.13 
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Proportia serviciilor medicale spitalicesti 

acordate prin spitalizare de zi din totalul 

serviciilor medicale spitalicesti acordate, pe 

spital si pe fiecare sectie 

79.00% 86.81% 109.89 

Indicatori de 

calitate 

Procentul veniturilor proprii din totalul 

veniturilor spitalului 
18.00% 32.91% 182.83 

Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total 

spital si pe fiecare sectie 
6.95% 3.81% 54.82 

Rata infectiilor nosocomiale, pe total spital si 

pe fiecare sectie 
2.70% 0.87% 32.22 

Rata bolnavilor reinternati in intervalul de 

30 de zile de la externare 
15.00% 29.66% 197.73 

Indicele de concordanţă între diagnosticul la 

internare şi diagnosticul la externare 
65.00% 80.56% 123.94 

Procentul bolnavilor transferati catre alte 

spitale din totalul bolnavilor internati 
0.50% 0.29% 58.00 

 

Totodată, institutul derulează în beneficiul pacienților mai multe PROGRAME NAȚIONALE DE 

SĂNĂTATE: 

 

Nr. Crt. Denumire Program National de  Sanatate Realizat 2020  Realizat 2021  

Programe naționale de sănătate finanțate de la Bugetul de stat prin Ministerul Sănătății 

1 
Subprogram de transplant de organe, țesuturi și celule de origine 

umană 
847.054,00 1.444.606,71 

2 
Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice 

şi centrale 
21.138,00 20.494,00 

3 
Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a 

cancerului de col uterin 
665.725,70 109.180,64 

4 

Program național AP-ENDO (Acțiuni prioritare pentru tratamentul 

endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și 

protezare endoscopică digestivă) 

258.964,13 249.997,59 

5 
Program național AP-ATI (Acțiuni prioritare pentru monitorizarea, 

tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI) 
2.386.297,55 2.111.001,87 

6 
Program național de supraveghere și control al bolilor transmisibile 

prioritare-testare RT-PCR 
8.629.000,00 5.980.000,00 
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  TOTAL   9.915.280,81 

Programe naționale de sănătate finanțate prin FNUAS prin CNAS 

7 Program național reconstrucție mamară  37.000,05 32.867,86 

8 
Program național de oncologie-subprogramul de tratament al 

bolnavilor cu afecțiuni oncologice 
86.649.697,77 68.976.887,14 

9 Program național de oncologie cost volum  64.552.687,99 56.693.643,44 

10 Program național de diagnostic și monitorizare al leucemiilor acute  630.347,50 986.824,50 

11 Subprogram radioterapie al bolnavilor cu afecțiuni oncologice  10.765.639,49 11.641.734,78 

12 
Subprogram PET-CT de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu 

afecțiuni oncologice 
2.424.000,00 3.408.000,00 

  TOTAL   141.739.957,72 

 

Numărul de pacienți tratați în 2021 fata de 2020 : 

ANUL  

CNP-uri unice 

PNS 

CNP-uri unice 

Cost Volum 

2020 3487 362 

2021 3523 377 

Procent de creștere 101.03% 104.14% 

 

Regiunea de Nord-Est are cea mai numeroasă și mai densă populație din toate regiunile României, 

cu o pondere mare a populației din mediul rural și o pondere crescută a sărăciei. Indicatorii de 

sănătate a populației sunt printre cei mai slabi din țară iar infrastructura sanitară este insuficientă . 

Această situație, în asigurarea tratamentului pacientului oncologic, duce la crearea unei cereri mari 

de servicii medicale.  S-a încercat diversificarea serviciilor și a specialităților medicale, angajarea 

de personal de specialitate dar și asigurarea de noi spații dedicate pacienților. 

Pe localizări, numărul de pacienți aflați în evidență și cazurile noi sunt reprezentate mai jos: 
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Mediul 

Total cazuri 

noi luate în 

evidenţă 

Total bolnavi 

rămaşi în 

evidenţă 

Col uterin C53 Piele C44 

 
Cazuri 

noi 

Rămaşi 

în 

evidenţă 

Cazuri 

noi 

Rămaşi 

în 

evidenţă 

 A 1 2 3 4 5 6 

 Total 3020 15934 94 1342 102 808 

 Urban 1676 10315 48 788 60 504 

 Rural 1344 5619 46 554 42 304 

 din Total: femei 1350 9592 94 1342 59 409 

 

        

        
Prostată C61 Sân (femei) C50 Stomac C16 

Bronhopulmonar 

C34 

Cazuri noi 
Rămaşi în 

evidenţă 
Cazuri noi 

Rămaşi 

în 

evidenţă 

Cazuri 

noi 

Rămaşi 

în 

evidenţă 

Cazuri 

noi 

Rămaşi 

în 

evidenţă 

7 8 9 10 11 12 13 14 

245 1584 303 3526 159 514 373 1040 

145 1030 211 2537 68 290 198 606 

100 554 92 989 91 224 175 434 

0 0 303 3526 59 183 98 495 

        

        Colorectal C18-C20 Ficat C22 Pancreas C25 Vezica urinară C67 

Cazuri noi 
Rămaşi în 

evidenţă 
Cazuri noi 

Rămaşi 

în 

evidenţă 

Cazuri 

noi 

Rămaşi 

în 

evidenţă 

Cazuri 

noi 

Rămaşi 

în 

evidenţă 

15 16 17 18 19 20 21 22 

455 2975 143 366 117 255 145 1009 

252 1980 70 201 63 115 88 614 

203 995 73 165 54 140 57 395 

198 1372 39 158 53 122 26 210 
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          Strategia Națională  de Sănătate propune  transformarea sectorului sanitar pentru  

eficientizarea, creșterea  calității și facilitarea accesului echitabil al pacientului la servicii de 

sănătate.  Strategia se concentrează în principal pe consolidarea asistenței comunitare, a asistenței 

primare și a asistenței ambulatorii și reducerea proporțională a serviciilor de spitalizare. Prin 

programul Național de Redresare și Reziliență, prin Programul Operațional Sănătate și prin 

Programul Operațional Regional sunt incluse pentru finanțare obiective privind infrastructura mare, 

ambulatorii, medicina de urgență, asistență medicală cu unități mobile etc. 

           Obiectivul principal este acela de a  dezvolta o distribuție echitabilă și eficientă a serviciilor 

de îngrijire în afara și în interiorul spitalelor, cu accent pe asistența medicală primară, secundară, 

terțiară și cu atenția centrată pe pacient prin: 

 Îmbunătățirea accesului la serviciile medicale; 

 Îmbunătățirea eficacității și eficienței furnizării de servicii; 

 Asigurarea calității și siguranței asistenței medicale; 

 Dezvoltarea coordonării și colaborării între diferiții furnizori de servicii de sănătate și 

sectorul social;  

 Promovarea serviciilor în internare de zi, asistență ambulatorie, în detrimentul internării 

continue. 

Astfel: 

- Institutul Regional de Oncologie Asigură asistență medicală specializată pentru pacientul 

oncologic pentru toată regiunea Nord – Est și nu numai. În anul 2021, din total pacienți internați 

continuu (7.955), un procent de 61,17% au reprezentat pacienți din alte județe, preponderant fiind 

pacienții din județul Neamț (12,73%) Vaslui (12,71%), Botoșani (10,59%), Suceava (9,95%), 

Bacău (8,17%), Galați (3,83%). 

- Creșterea numărului de internări de zi  de la 44.293 realizate în anul 2020 la 50.711 în anul 2021, 

o creștere de 14,48%. 

- Creșterea consultațiilor realizate în cabinete din ambulatoriu de la 51.514 în 2020 la 63.815 

realizate în 2021, o creștere de 23,87%. 

Internările continue au înregistrat o creștere în anul 2021 (7.695) față de 2020(6.811) cu 27,66% 

datorită condițiilor epidemiologice restrictive din anul 2020, cîd 

- Pentru secțiile în care spitalizarea continuă este principala modalitate de furnizare de servicii 

medicale – Chirurgie oncologică, Hematologie, Paleație, numărul de pacienții internați continuu a 

crescut sau a înregistrat variații mici. 
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În acest sens planul strategic prevede extinderea capacității de spitalizare de zi printr-o nouă locație 

finanțată din fonduri don Programul Operațional Regional prin ADR Nord-Est și cazarea externă a 

pacienților pentru Radioterapie într-un spațiu hotelier propriu. 

 Principalele patologii unde asistența medicală a fost deficitară iar cererea de servicii mare au fost: 

- Chirurgia ORL, unde din anul 2020 funcționează un Compartiment cu 5 paturi și care asigură 

servicii în internare continuă cu 2 medicii specialiști. 

- În patologia endocrină, începând din martie 2021 este functional Compartimentul de terapie cu 

I131 pentru toți paciențiii din Regiunea de Nord-Este , în trecut aceștia fiind direcționați către 

București și Cluj-Napoca. Ca support în asiguirarea asistenței medicale în această patologie este 

nevoie de un Compartiment de endocrine pentru asigurarea în internare continua a pacienților care 

au nevoie de acest tratament de specialitate , monitorizare înainte și după efectuarea terapiei cu 

I131. 

- Necesarul crescut de servicii de paleație a determinat regândirea serviciului, majorarea numărului 

de paturi de la 20 la 30 și transformarea compartimentului în secție, și finaliazarea în Sem. I al 

anului 2022 a lucrărilor de reparații capital și modernizare a spațiului nou în care va funcționa 

Secția de îngrijiri paliative.  

- Solicitări crescute pentru servicii de tratament prin radioterapie de la pacienți din regiunea de 

Nord-Est și nu numai a dus la intensificarea demersurilor făcute pe lângă Unitatea de Implementare 

a Proiectului Băncii Mondiale din cadrul Ministerului Sănătății pentru dotarea buncărului construit 

la Hotelul IRO . Astfel, în cursul lunii decembrie 2021 s-a finalizat instalarea în locația din Iași, str. 

Ion Creangă nr. 5 a unui accelerator nou și care este în curs de autorizare, până la finele sem. I 

2022. 

REMEDIEREA PROBLEMELOR CRITICE. 

                 Principalul obiectiv al unei instituții sanitare este de a acorda servicii medicale 

specializate de calitate, plecând de la prevenție, depistare și tratament, respectând prevederile din 

domeniul medical. Astfel: 

 Diversificarea serviciilor medicale prin introducerea în ambulatoriu a Cabinetului de 

nefrologie și angajarea unui medic specialist; 

 Programarea on-line a pacienților pentru consultații ambulatorii de specialitate; 

 Identificarea echipamentelor medicale care prezintă uzură fizică înaintată datorită utilizării 

intensive, demararea procedurilor de achiziții cu finalizare prin încheiere acord-cadru și 

asigurarea surselor de finanțare pentru achiziționarea acestora. 

 Asigurarea cu personal înalt calificat în diverse specialități medicale. 
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 Realizarea efectivă a accesului egal al cetăţenilor la îngrijirile sanitare de bază prin 

implementarea și dezvoltarea screening-ului pentru depistarea cancerului de col uterin, de 

sîn, de colon, de prostată și de piele. 

 Scurtarea timpilor de diagnosticare prin angajarea de personal medical mediu și superior și 

asigurarea funcționării neîntrerupte a echipamentelor. 

 Informatizarea sistemului de servicii de sănătate si urmărirea parcursului pacientului.  

 Efectuarea programului in ambulatoriu integrat in 2 ture 

 Creşterea ponderii componentei de informare, educare si comunicare a pacientului pentru 

prevenirea afecţiunilor cronice netransmisibile/ schimbarea de comportament a populaţiei 

catre un comportament sănătos. 

 Dezvoltarea capacitatii instituţionale in vederea evaluării calităţii serviciilor in cadrul 

sistemului (crearea de procese si de structura institutionala responsabila de evaluarea 

calităţii/ acreditarea furnizorilor). 

CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE PRIN ATRAGEREA DE 

FONDURI NERAMBURSABILE. 

Managementul Institutului Regional de Oncologie Iași a încercat să maximizeze planul de 

dezvoltare și cel investițional al institutului prin atragerea de fonduri nerambursabile din diverse 

surse de finanțare (cercetare, dezvoltare regională, fonduri transfrontaliere, îmbunătățirea 

competențelor profesionale) și pentru diferite activități și acțiuni. 

Sintetic, situația contractelor de finanțare semnate și a gradul de realizare din punct de vedere 

financiar se prezintă astfel: 

NR. 

CR

T. 

SURSA DE 

FINANTARE 
DENUMIRE PROIECT  Numar contract VALOAREA 

PERIOADA 

DERULARII 

PLATI LA 

31.12.2021 

GRAD 

DE 

REALIZ

ARE (%) 

1 

POS CCE 

masura 2.2.1 

TRANSCEND Centgrul de 

cercetare fundamentală in 

medicina translationala    35,551,131.25 

2014 - iunie 

2016 
35,551,131.25 

100.00 

2 

UEFCDI 

 Dezvoltarea sistemului 

national de cercetare - 

dezvoltare - subprogramul 

1.2 - Performanta 

institutionala ,Denumire 

proiect - Platforme 

teranostice antitumorale 

pe baza de carbon dots si 

matrice polimerice - 

TERADOT 

3798/22.02.201

8 
1,057,500.00 

IUNIE 2018 

- AUGUST 

2021 

1,056,868.65 99.94 
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3 

POCU AXA 4 Proiect ONCOMED- 

Îmbunătățirea 

competențelor personalului 

medical implicat în 

prevenția, diagnosticarea și 

tratarea cancerului 

POCU/91/4/8/1

09296/25550/1/

2017 

13,146,643.00 
29.12.2017 -  

12.04.2022 
4,188,181.14 31.86 

4 
SEE 

NORVEGIA 

Proiect ONCOPED - 

Cresterea performantei in 

diagnosticul si tratamentul 

cancerelor la copii prin 

imbunatatirea 

echipamentului tehnic, 

achizitia de aparatura 

moderna, instruirea 

personalului medical si 

dezvoltarea de 

recomandari 

 

SP9495/24.07.2

019 

287,588.07 
  01.07.2019 

- 24.03.2022 
130,117.89 45.24 

5 
Comisia 

Europeana 

Proiect REVERT - Terapia 

pentru cancere de colon si 

rect metastatice 

848098/01.01.2

020 
1,131,384.38 

01.01.2020-

31.12.2023 
148,908.84 13.16 

6 

POCU AXA 4 

ONCOPREV – FII 

RESPONSABILĂ DE 

SĂNĂTATEA TA! 

PREVENȚIE, 

DEPISTARE, 

DIAGNOSTIC SI 

TRATAMENT PRECOCE 

AL CANCERULUI DE 

COL UTERIN  

POCU759/4/9/1

36665 
38,511,000.00 

22.07.2020-

31.12.2023 
2,378,394.58 6.18 

7 

POCU AXA 4 

ONCOFEM - FII 

RESPONSABILĂ DE 

SĂNĂTATEA TA! 

PREVENȚIE, 

DEPISTARE, 

DIAGNOSTIC SI 

TRATAMENT PRECOCE 

AL CANCERULUI DE 

SAN 

POCU760/4/9/1

36664 
28,506,000.00 

22.07.2020-

31.12.2023 
826,784.35 2.90 
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8 POIM/819/9/1 

Oncologia – prioritate 

medicală, chiar și pe timp 

de pandemie 

392/19.10.2020 14,786,012.66 
01.10.2020-

06.06.2022 
10,624,442.08 71.85 

9 

POR AXA 8 

Cresterea calitatii 

serviciilor medicale de 

specialitate prin extindere, 

modernizare si dotare 

ambulatoriu integrat in 

incinta I.R.O. Iasi 

5523/18.05.202

0 
9,755,855.53 2020-2022 1,891,697.49 19.39 

10 
Comisia 

Europeana 

HORIZONT2020  ESEI 

BIOMED 
  12,134,750.00 

ian 2021 - 

dec 2026 
1,244,470.39 10.26 

11 
UEFCDI 

NANOHER2 RESTORE    5,909,240.00 
ian 2021 - 

dec 2023 
329,069.49 5.57 

12 
FD.TRANSFRO

NTALIERE 
LUNGNEX    1,081,302.31 

sept.2020-23 

martie 2022 
675,140.33 62.44 

13 
FD.TRANSFRO

NTALIERE 
COLONSTRES   1,077,198.70 

oct 2020 - 9 

iunie 2022 
464,096.46 43.08 

14 

  

Creșterea si consolidarea 

excelentei in cercetarea 

biomedicala 

interdisciplinara in centrul 

de cercetare 

TRANSCEND- PN III 

35 ⁄ 2021 1,827,037.50 2021-2023 512,574.27 28.05 

    TOTAL   107,181,983.64   60,021,877.21 56.00 

CERCETARE 

Activitatea de cercetare se desfășoară prin CENTRUL DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ SI 

DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ IN MEDICINĂ TRANSLATIONALĂ-TRANSCEND, 

realizat in cadrul Programului Operational Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritară 2 

în valoare de 50.000,00 mii lei și nu numai și se desfășoară pe două niveluri: medicină moleculară, 

medicină nucleară și studii clinice. 

Nivelul de medicină moleculară este constituit dintr-un flux de activități desfașurate în cadrul 

următoarelor departamente: Culturi de celule, Microscopie digitala, si Tissue Array, Proteomica, 

Biologie si genetica moleculara, Bioinformatica si simulare moleculara, Citometrie in flux si 

Imunofenotipare. 
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Nivelul de medicină nucleară este reprezentat de: Unitatea de sinteza si cercetare radiotrasori, 

Unitatea de radiofarmacie si Unitatea PET-CT diagnostic translational. La acestea se adaugă 

Biobanca criogenică pentru stocarea tesuturilor, celulelor si plasmei. 

Activitatea de cercetare a însemnat și a presupus: 

- Implicarea întregului colectiv al Institutului Regional de Oncologie Iaşi în vederea 

identificării temelor de cercetare cu aplicabilitate imediată. 

- Realizarea de către colectivul de cercetare a strategiei pe următorii 4 ani. 

- Elaborarea unor proceduri de evaluare complexă a cercetării, care ţine seama de valoarea 

operei ştiinţifice. 

- Accentuarea caracterului interdisciplinar al cercetării pentru abordarea unor teme de mare 

importanţă şi complexitate. 

- Creşterea numărului de proiecte de cercetare și dezvoltarea TRANSCEND, în vederea 

creşterii în importanţă a Institutului regional de Oncologie Iaşi cu ocuparea unui loc de top 

în ansamblul institutelor şi spitalelor de boli oncologice. 

- Creşterea numărului anual de lucrări ştiinţifice şi participarea internă la comunicări, 

simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale în vederea informării mediului academic 

medical intern şi internaţional despre rezultatele cercetării din cadrul Institutului regional de 

Oncologie Iaşi. 

- Atragerea unor oameni de ştiinţă de marcă de pe plan naţional şi internaţional, angajare şi 

stabilizarea personalului de cercetare-dezvoltare. 

- Angajarea pe perioadă nedeterminată a personalului din cercetare cu un salariu 

corespunzător, completat cu venituri din granturi naţionale şi internaţionale. 

- Folosirea eficientă a infrastructurii de cercetare performante existente. 

- Atragerea sprijinului financiar pentru materializarea proiectelor de cercetare: fonduri 

europene, parteneriate cu instituţii de învăţământ superior medical . 

Totodată, echipele de medici ai institutului sunt implicate în derularea a 51 studii clinice. 

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

Institutul Regional de Oncologie Iași dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui 

concepere şi aplicare permit conducerii, respectiv: Comitetului director, Consiliului Medical si 

Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în 

scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost si sunt utilizate în condiţii de legalitate, 

regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. 
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Obiective operaționale legate de scopurile IRO: 

- Eficacitatea și eficiența funcționării acesteia, 

- Utilizarea în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a resurselor, 

- Protejarea resurselor de utilizare inadecvată sau cu pierderi; 

Obiective de raportare cu privire la: 

- Fiabilitatea informațiilor externe și interne, 

- Contabilități adecvate, 

- Calitatea informațiilor utilizate în entitatea publică sau difuzate către terți, 

- Protejarea documentelor împotriva disimulării fraudei și distorsionarea rezultatelor; 

Obiective de conformitate: 

- Cu legile, regulamentele și politicile interne. 

- Familiarizarea cu instrumentele de monitorizare specifice comisiei și alocarea responsabilităților 

pentru fiecare standard.  

        Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea 

măsurilor privind creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. 

             În acest caz, menţionez următoarele: 

 Comisia de monitorizare este funcțională; 

 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și 

actualizat anual; 

 Procesul de management al riscurilor este parţial organizat şi monitorizat; 

 Procedurile documentate sunt elaborate în proporţie de 100% din totalul activităţilor 

procedurale inventariate; 

 Sistemul de monitorizare a performanţelor este stabilit şi evaluat pentru obiectivele şi 

activităţile entităţii, prin intermediul unor indicatori de performanţă. 

       Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2021 sistemul de control 

intern managerial al Institutului regional de Oncologie este parțial conform cu Standardele 

cuprinse în Codul controlului intern managerial. 
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        Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului 

principal/secundar de credite de către ordonatorii secundari şi/sau terţiari de credite, direct în 

subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă că: 

    - 0 entităţi au sistemul conform; 

    - 1 entităţi au sistemul parţial conform; 

    - 0 entităţi au sistemul parţial conform limitat; 

    - 0 entităţi au sistemul neconform. 

Situația de mai sus a fost întocmită având la bază datele, informaţiile şi constatările consemnate în 

documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum şi raportările 

transmise de către secțiile  și departamentele subordonate. 

Situația centralizatoare se prezintă astfel:  

 

Nr. 

crt. 

Specificaţii ale sistemului de control 

intern managerial 

Total 

(număr) 

Din care, aferent: Observaţii 

Aparatului propriu Entităţilor publice 

subordonate/în 

coordonare/sub 

autoritate 

0 1 2 3 4 5 

1. Entităţi publice subordonate/în 

coordonare/sub autoritate 
1 1 0 

 

 

2. Entităţi publice în care s-a constituit 

Comisia de monitorizare 
1 1 0 

 

 

3. Entităţi publice în care s-a elaborat şi 

aprobat programul de dezvoltare 
1 1 

0  

 

4. Entităţi publice care şi-au stabilit 

obiectivele generale şi specifice 
1 1 

0  

 

5. Obiective generale stabilite de către 

entităţile publice de la pct. 4 
34 34 

0  

 

6. specifice stabilite de către entităţile 

publice de la pct. 4 
139 139 

0  

 

7. Entităţi publice care şi-au inventariat 

activităţile procedurale 
1 1 

0  
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8. Activităţi procedurale inventariate de 

către entităţile publice de la pct. 7 
240 240 

0  

 

9. Entităţi publice care au elaborat proceduri 

documentate 

1 

 
1 

0  

 

10. Proceduri documentate elaborate de către 

entităţile publice de la pct. 9 
240 240 

0  

 

11. Entităţi publice care au elaborat indicatori 

de performanţă asociaţi obiectivelor 

specifice 

1 

 

1 

 

0 
 

 

12. Indicatori de performanţă asociaţi 

obiectivelor specifice de către entităţile 

publice de la pct. 11 

66 66 

0 
 

 

13. Entităţi publice care au identificat, 

analizat şi gestionat riscuri 

1 

 

1 

 
0 

 

 

14. Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri 

de către entităţile publice de la pct. 13 
327 327 

0 

 

 

 

 

Prin adresa nr. 17.255/1.07.2021 managementul Institutului Regional de Oncologie Iași a 

transmis Direcției de Sănătate Publică Iași Planul de redresare al Institutului Regional de 

Oncologie Iași, care în parte, a fost trimis și Ministerului Fondurilor Europene pentru a fi 

inclus în Planul Național de relansare și reziliență. 

 

 

Manager, 

Ec. Mirela GROSU 

 

http://www.iroiasi.ro/

