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1. EVALUARE GENERALĂ
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş, unitate publica cu personalitate
juridică a fost infiintata la data de 01.10.1995 prin Dispozitia nr.127/26.05.1995 a
Directiei Sanitare Maramures care a fost emisa avand la baza prevederile H.G
176/1995, aflata in subordinea Ministerului Sanatatii şi funcţionează in baza Legii
95/2006, privind reforma în domeniul sănătății și a OMS nr.2021/2008, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “Sistemul național de
asistentă medicală de urgentă si de prim ajutor calificat”, SAJ-MM asigură:
- asistență medicală de urgență la diverse nivele de competență, în funcție de tipul
de echipaj;
- asistență publică integrată de urgență, în colaborare cu ISU-MM și UPU-SMURD
MM în cazul urgențelor individuale, colective și în caz de dezastre, calamități etc.
- consultații de urgență la domiciliu;
- transportul medical asistat al pacienților;
- transportul sanitar neasistat al pacienților;
- transportul produselor biologice,
- asistența medicală preventivă a marilor aglomerări umane.
Echipajele operative, care desfășoară activitate în cadrul serviciului de ambulanță,
au în componență personal medical, superior și mediu, precum și personal auxiliar
sanitar, cu pregătire specifică de ambulanţier.
Responsabilitățile și domeniile de competență ale membrilor de echipaj sunt în
funcție de pregătirea profesională, respectând prevederile OMS 1092/2006, privind
stabilirea competențelor si atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite
niveluri în faza prespitalicească.
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Activitatea de transport la nivelul diverselor tipuri de echipaj se desfășoară
respectând prevederile OMS nr.1091/2006, prevederile OMS 52/55/2010,
prevederile OMS nr.2121/940/2007, precum și prevederile OMS nr.277/777/2004.
Sediul central al SAJ-MM, se afla in municipiul Baia-Mare, str, Progresului,
nr. 17, iar pe intreg teritoriul judetului functioneaza şase substatii de ambulanta in
oraşele: Sighetu-Marmatiei, Vişeu de Sus, Borşa Târgu Lăpuş, Şomcuta Mare şi
Seini.
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş are autorizaţia de funcţionare
nr. 7974/27.11.2012 valabila 5 ani de la data emiterii, pentru desfasurarea
activitatilor de asistenta medicala de urgenta şi transport medical asistat in regim
public si pentru consultatii de urgenta şi transport sanitar neasistat in regim public,
conform OMSP nr.1092/1500/2006, privind stabilirea competentelor si atributiilor
echipajelor publice de interventie de diferite niveluri in faza prespitalicească.
Pentru desfasurarea activitatilor de catre SAJ-MM, in conformitate cu
normele de igiena si sanatate publica, Directia de Sanatate Publica Maramures a
eliberat autorizatia sanitara de functionare cu nr.4878/30.07.2012,pe baza
Referatului de evaluare pentru cod CAEN 8690-servicii medicale de urgenta
prespitaliceasca si transport sanitar.
Misiunea instituției SAJ-MM este de a contribui la managementul integrat și
standardizat al situațiilor de urgență medicale și de a asigura serviciile specifice,
conform domeniului de competență pentru care este autorizat.
Obiectivul fundamental al activităţii desfăşurate la nivelul instituţiei, la care
au fost capacitate resursele umane, materiale și financiare avute la dispoziție în
2016, a fost asigurarea pe teritoriul întregului judeţ a serviciilor de asistenţă
medicală de urgenţă prespitalicească, în sistem integrat, alături de asigurarea unor
servicii, prompte şi de calitate, în domeniul transportului asistat şi neasistat al
pacienţilor, al produselor biologice, al consultaţiilor de urgenţă la domiciliu și al
asistenței medicale preventive în cazul aglomerărilor umane.
Obiectivele derivate/ specifice in vederea atingerii parametrilor obiectivului
fundamental, eforturile au fost îndreptate in principal către materializarea
următoarelor obiective derivate/specifice:
A. Asigurarea cadrului financiar, organizatoric şi structural, necesar desfăşurării
activităţilor operative din instituţie:
a. asigurarea resurselor financiare;
b. asigurarea resurselor de personal;
c. asigurarea logisticii de intervenţie;
d. asigurarea medicamentelor şi materialelor sanitare;
e. asigurarea condiţiilor de muncă corespunzătoare;
f. asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă.
B. Îmbunătăţirea continuă a activităţii unităţii, prin:
a. prelucrarea statistică şi analiza rezultatelor obţinute;
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b. îmbunătăţirea continuă a pregătirii personalului agajat;
c. întreţinerea ambulanţelor, echipamentelor medicale și de comunicații
d. îmbunătăţirea cooperării cu celelalte verigi ale sistemului, în cadrul intervenţiilor
integrate, prin exerciţii tactice, în cazuri de calamităţi, dezastre etc.
e. s-a finalizat implementarea sistemului de management al calităţii ISO 9001:2008
în domeniul «Acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi transportul medical asistat,
transport sanitar neasistat şi consultaţii de urgenţă la domiciliu», obţinându-se la
nivelul instituţiei noastre Certificatul de Conformitate a Sistemului de Management
al Calităţii nr. UIG-1014-EJ-782;
f. derularea, pe bază de colaborări, a unor activităţi/proiecte specifice.

2. EVALUAREA SPECIFICĂ.
ACŢIUNI ÎNTREPRINSE ŞI REZULTATE OBŢINUTE
SAJ-MM deserveste o populatie de aproximativ 478.659 de locuitori pe o suprafaţă
de 6304 km pătraţi într-o zona geografică cu relief muntos cu dispersie relativ mare
a aglomerărilor populaţionale.
SAJ-MM este structurat pe două compartimente distincte:
 compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat în
care activează echipajele medicale de urgenţă cu medic (EMU-M) şi
echipajele medicale de urgenţă cu asistent medical (EMU-A).
 compartimentul de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat în care
activează echipajele de consultaţii de urgenţă la domiciliu (ECU) si echipajele
de transport (ET).
A. În domeniul asigurării asistenței medicale de urgență
Activitatea SAJ-MM se desfasoara cu echipaje de urgenta pe nivele de
competenta conform Ordinului nr.1092/2006 in flux continuu. Trusele medicale sunt
dotate cu medicamente si materiale sanitare conform nivelului de competenta al
fiecarui echipaj. Aparatura din dotarea autosanitarelor prezinta buletine de
verificare periodica eliberate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a
Dispozitivelor Medicale.
Solicitarile populatiei catre SAJ-MM se realizeaza prin numarul unic de
urgenta « 112 » la dispeceratul medical integrat SAJ-SMURD în proporţie de
aproximativ 95%, existand inca un numar redus de solicitari (anumite solicitari de
tranport) primite pe alte căi (transportul bolnavilor dializati, solicitarile programate
la spitalele de recuperare, externări de la aceste spitale, transferuri preplanificate,
competitii sportive, etc). Înfiinţarea acestui dispecerat medical integrat (primul de
acest gen infiintat pe teritoriul tarii incepand cu luna iulie 2011) deservit de 2
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asistenti medicali (1 din partea SAJ si 1 din partea SMURD) permite o coordonare
mai eficienta a resurselor existente la un moment dat.
Activitatea compartimentului de urgenta si transport medical asistat, precum
si cel de consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat este
organizata la nivelul unitatii in ture de 12/24 ore, corespunzator graficelor de lucru
atat in sediul central cat si la nivel de substatii.
Datorită numărului redus de medici la nivel judetean, activitatea acestora pe
compartimente se desfasoara astfel :
 la Statia Centrala de Ambulanta Baia-Mare sunt angajati 6 medici, care
asigura continuitatea in cele 2 compartimente prin ture de 12 ore de zi si garzi
(orele 19,00-7,00), iar un alt post de medic este ocupat de un rezident, care îşi
efectuează rezidenţiatul pe post şi nu lucrează efectiv în această perioadă.
 la Substatia de Ambulanta Sighetu-Marmatiei exista 1 medic, activitatea
desfasurandu-se acum in regim de 7 ore zilnic in zilele lucrătoare în
compartimentul de urgenţă realizându-se echipaj de urgenţă tip B1.
 la Substatia de Ambulanta Targu-Lapus activeaza 1 medic in zilele lucratoare
in regim de 7 ore în compartimentul de urgenţă realizându-se echipaj de
urgenţă tip B1.
 la Substatiile de Ambulanta Viseu de Sus, Borsa, Somcuta-Mare şi Seini nu
sunt incadrati medici.
Pe parcursul unei ture sunt active pe intreg judetul in medie 16-17 echipaje de
urgenta cu asistent medical (EMU-A), 1-2 echipaje de urgenta cu medic (EMU-M)
si 1 echipaje de consultatii la domiciliu (in zilele nelucratoare si sarbatori legale 1
echipaj la statia centrala). Restul ambulantelor de tip A1, A2 (aproximativ 9-10/tură)
sunt destinate transporturilor neasistate (transportul bolnavilor dializati, transport
sange, transport de la spital la domiciliu, transport pentru investigatii, etc.).
Echipajele de tip EMU-A si EMU-M asigura rezolvarea in medie a unui
numar de 115 urgente medico-chirurgicale / 24 ore, restul de solicitari in numar de
45 reprezentand transporturile neasistate, efectuate cu ambulante de tip A1, A2 şi
ACD. Trebuie mentionat faptul: in judetul Maramures echipajele SMURD (1
echipaj TIM si 7 echipaje EPA –(unul in Baia Mare, unul la Sighetu-Marmatiei,
unul la Viseu de Sus, unul la Bogdan Voda, unul la Cavnic, unul la Fărcaşa şi unul
la Borşa) rezolva de asemenea un numar de aproximativ 17 solicitari / 24 ore,
actionand complementar cu echipajele de urgenta ale SAJ.
Timpul mediu de raspuns la solicitarea pe calculator este de 5,85 secunde.
Procentul apelurilor la care s-a raspuns prin dispeceratul medical central in
mai putin de 20 secunde este de 94% (aceste date au fost furnizate de catre
operatorul STS).
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In ceea ce priveste repartitia procentuala a solicitarilor pe substatii, precum si
repartitia echipajelor de urgenta pe tură/judeţ, situatia in anul 2016 s-a prezentat în
felul urmator:
Statia centrala/
Procent
Substatii de ambulanta solicitari
Baia-Mare
63,00%
Sighetu Marmatiei
11,70%
Viseu de Sus
6,60%
Borsa
4,30%
Tg.Lapus
7,20%
Somcuta Mare
4,50%
Seini
2,70%
TOTAL
100%

Echipaj
EMU-A
7
3
2
1-2
2
1
1
16-17

Echipaj
EMU-M
2-3
2-3

Echipaj
ECU
1(24 ore)
1

In cursul anului 2016 s-au inregistrat la nivel judetean un numar de 58242 solicitari,
ponderea pe substatii fiind urmatoarea:








Statia Centrala de Ambulanta Baia-Mare
36.669
Substatia de Ambulanta Sighetu-Marmatiei 6.760
Substatia de Ambulanta Viseu de Sus
3.818
Substatia de Ambulanta Borsa
2.527
Substatia de Ambulanta Targu-Lapus
4.238
Substatia de Ambulanta Somcuta-Mare
2.630
Substatia de Ambulanta Seini
1.600

63,00%
11,70%
6,60%
4,30%
7,20%
4,50%
2,70%

Distribuirea acestor solicitari pe compartimente a fost următoarea:
Total urgente asistate
(C2, B1/2)
Transporturi diverse
TOTAL

38552
39777
40609
43947
42175
(in 2012) (in 2013) (in 2014) (in 2015) (in 2016)
12709
51261

13915
53692

14686
55295

14998
58945

16067
58242

O proporţie de 9-10% din solicitările de urgenţă efectuate de echipaje cu
personal medical au fost rezolvate la domiciliu, restul pacienţilor fiind transportaţi la
spital după acordarea asistenţei medicale prespitaliceşti.
Analizând cazuistica pentru care SAJ-MM a fost solicitat în cursul anului
2016, se constată că pe primul loc se afla urgenţele medico-chirurgicale 72,41%, din
care urgenţe pediatrice 7,80%, urgente ginecologice 4,38%,, accidente rutiere
1,25%, urgenţe infecţioase 0,42%, intoxicaţii diverse 0.31% iar restul activităţii
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27,59% (din total) fiind reprezentat de transporturi neasistate şi asistate (din care
44,80% dializa - 7198 solicitări).
Distribuirea solicitarilor pe statia centrala / substatii si pe tip de echipaj folosit
a fost urmatoarea:
Statia/
substatia
Statia
Centrala
Baia
Mare
Substatia
Sighetu
Marmaţiei
Substatia
Viseu de
Sus
Substatia
Borsa
Substatia
Tg.Lapus
Substatia
Somcuta
Mare
Substatia
Seini
Total

C2
2394

B1
781

Tipul de echipaj
B2
ACD
T
20492
1200
11763

--

449

4942

--

1329

40

6760

--

--

3241

--

575

2

3818

--

--

2091

--

431

5

2527

--

387

3168

--

679

4

4238

--

--

2630

--

--

--

2630

--

--

1600

--

--

--

1600

2394

1617

38164

1200

14777

90

58242

TA
39

Total
36669

In cursul anului 2016 s-au realizat un numar de 58242 solicitari ceea ce
reprezinta o medie lunara de 4853,5 solicitari/luna sau 161,78 solicitari/24 ore din
care urgente 3514,0 solicitari/luna sau 117,15 solicitari de urgenta/24 ore.
Trebuie mentionat ca in acest numar de solicitari sunt cuprinse si asistenta
medicala acordata la cerere, contra cost pentru diferite competitii sportive, culturale,
artistice.
Medicii s-au deplasat la un numar de 4011 solicitari de urgenta, ceea ce
reprezinta un procent de 9,11% din totalul solicitarilor de urgenta. Din acestea un
numar de 1200 solicitari reprezinta consultatii de urgenta la domiciliu, adica un
procent de 7,50% din totalul solicitarilor din compartimentul de transport.
Numarul cazurilor asistate de asistentii medicali este de 38164, ceea ce
reprezinta un procent de 90,15% din totalul solicitarilor de urgenţă.
Prin sistemul de telemedicina, ambulantele de tip B2 se pot conecta la
serverul instalat la UPU Cluj-Napoca, permitand transmiterea de date la distanta si
primirea de informatii medicale necesare in situatii critice. Personalul medical a fost
instruit si foloseste sistemul de telemedicina, realizand un număr de aproximativ 10
transmiteri de date la distanta lunar.
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Menţionăm faptul că începând cu data de 01.09.2016 s-a demarat utilizarea
echipamentelor şi programelor din cadru proiectului "Extinderea infrastructurii
informatice a Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă până la nivelul
resurselor mobile ale Agenţiilor de Intervenţie Ambulanţa şi SMURD şi al Unităţilor
de Primiri Urgenţe".
Timpul mediu de raspuns al serviciilor de urgenta in functie de tipul de
urgenta si de gravitatea incidentului semnalat pe mediu urban/rural a fost:
Timpul mediu de raspuns, dupa categoria
de urgente zona urbana/rurala
1. Urgenta gradul 0 (Cod rosu)
2. Urgenta gradul 1 (Cod galben)
3. Urgenta gradul 2 (Cod verde)

Timp mediu de raspuns
in minute
7,12(urban)----23,89(rural)
7,66(urban) ----18,99(rural)
8,22(urban) ----14,93(rural)

Aceste valori se încadrează în parametri impuşi privind timpul mediu de raspuns la
solicitari in zonele rurale si urbane pe coduri de urgenţă.
Mentionam ca SAJ-MM efectueaza transferuri interclinice al pacientilor
critici cu functii vitale instabile care pot avea complicatii ireversibile conform
Ordinului nr.1091/2006. Pentru anul 2016 situatia acestor transferuri se prezinta
astfel:
Centrul universitar / tip
echipaj ambulanta
Bucuresti
Cluj-Napoca
Tg.Mures
Timisoara
Oradea
TOTAL

Echipaj
C2
5
25
3
3
3
39

Echipaj
B1
1
13
3
3
3
23

Echipaj Echipaj
B2
A1
5
47
300
368
20
69
18
28
13
87
356
599

Total
58
706
95
52
106
1017

Un alt segment important in activitatea SAJ-MM il reprezinta transferurile
efectuate catre unitati spitalicesti de nivel superior, de la nivelul spitalelor orasenesti
si municipale catre Spitalul Judetean de Urgenta « Dr.Constantin Opris Baia-Mare »,
cat si spre spitalele regionale din centrele universitare.
Aici trebuie mentionat numarul mare de solicitari de la spitalele orasenesti
Târgu-Lăpuş, Sighetu-Marmaţiei, Vişeu de Sus şi Borşa (spitale deficitare in
anumite sectii medicale sau chirurgicale) către Spitalul Judeţean de Urgenţă
« Dr.Constantin Opris Baia-Mare » o medie de aproximativ 150-200 de solicitari /
substaţie / luna.
Transferurile efectuate spre centrele universitare (Bucureşti, Cluj-Napoca,
Tg.Mures, Timişoara, Oradea) in numar de 80-90 / lună îngreunează activitatea
S.A.J. Maramures prin distanta si intervalul de timp mare pana la rezolvarea
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cazurilor respective, accentuindu-se si mai mult deficitul de personal operativ
existent si aglomerand activitatea echipajelor ramase sa deserveasca urgentele din
teritoriul respectiv.
B. În domeniul consultațiilor de urgență la domiciliu și transport sanitar
neasistat
Dispeceratul de Transport - funcţionează în regim de tura si asigură programarea,
preluarea, coordonarea şi supravegherea solicitărilor de transport sanitar neasistat:
transport al pacienţilor nedeplasabili, externări, transportul pacienţilor dializaţi,
transport produse biologice.
În anul 2016 au fost înregistrate 16067 solicitări (27,59% din volum total de
activitate SAJ) de transport sanitar neasistat, dializă şi transport produse biologice.
Procentul de răspuns sub 20 sec. la apelurile intrate este de 99,10%.
Activitatea operativă a echipajelor de transport şi consultaţii s-a desfăşurat cu multe
dificultăţi, dar totuşi a fost asigurată activitatea, fără perturbări.
Numărul mediu de echipaje ET a fost de 8/judeţ/tură 12 ore şi 1 echipaj ACD/judeţ
în fiecare tură de zi.
Activitatea a fost menţinută prin prestare de ore suplimentare care în cazul în care nu
au putut fi retribuite compensarea lor cu timp liber corespunzător a fost anevoioasă
din cauza numărului redus de personal şi posibilităţilor scăzute de a aloca activitate
de transport ambulanţierilor încadraţi în compartimentul de urgenţă.
Din cele 5 (cinci) autosanitare de consultatii la domiciliu 4 (patru) sunt
repartizate astfel: Baia-Mare - 2, Sighetu-Marmatiei - 1 şi Targu-Lapus - 1), iar
1(una) autosanitara de acet tip a fost transferata in regim de comodat la UPUSMURD fiind transformata in ambulanta de tip MMU.
În anul 2016 nu au fost primite ambulanţe noi, de nici un tip, iar distribuția
tipurilor de ambulanţe pe locații de lucru, în cursul anului 2016 a fost următoarea:
Substatia
Baia Mare
Şomcuta
Mare
Târgu Lăpuş
Sighetu
Marmaţiei
Vişeu de Sus
Borşa
Seini
TOTAL

TOTAL Tip C

Tip B1/2 Tip
ACD
12
3
1
--

Tip A1+A2

24
1

2
--

4
7

---

2
4

-1

2
2

5
4
1
46

---2

3
2
1
25

---4

2
2
-15

8

7
--

Din totalul de 46 ambulante active, 41 sunt ambulanţe repartizate judetului
Maramures in perioada 2007-2014 prin programul de reînnoire a parcului auto
derulat de Ministerul Sănătăţii.
In anul 2016 ambulanţele SAJ-MM au efectuat un număr de 2.682.551 km
cu o medie lunară de 223545,9 km.
Număr
kilometri
efectuaţi pe
substaţii şi
tipuri de
ambulanţe
Staţia
Centrala
Baia Mare
Substaţia de
Ambulanta
Sighetu
Marmaţiei
Substaţia de
Ambulanţă
Vişeu de Sus
Substaţia de
Ambulanţă
Borşa
Substaţia de
Ambulanţă
Târgu-Lăpuş
Substaţia de
Ambulanţă
Şomcuta
Mare
Substaţia de
Ambulanţă
Seini
TOTAL

Transporturi
efectuate
cu ambulante
A1+A2

TOTAL

C2

B1/2

ACD

82555

624157

14376

533168

1254256

--

230208

21513

199783

451504

--

250392

--

105290

355682

--

117623

--

86792

204415

--

162192

26396

61648

250236

--

104630

--

--

104630

--

61828

--

--

61828

82555

1551030

62285

986681

2682551
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C. În domeniul financiar și activități tehnico-administrative
ÎN DOMENIUL FINANCIAR
Bugetul şi execuţia bugetară a SAJ Maramureş la 31.12.2016
Din totalul bugetului aprobat pe 2016 de 19.253.000 lei s-au utilizat în
plăţi până la finele anului 2016 credite în sumă de 19.211.294 lei reprezentând 99,78
% din creditele alocate în bugetul pe 2016.
Singura sursă de finanţare pentru activitatea SAJ Maramureş o reprezintă
Bugetul de stat prin ordonatorul principal de credite Ministerul Sănătăţii.
EXECUTIA
CREDITELOR
BUGETARE LA
31.12.2016
BUGET DE STAT

LEI

Cod indicator
financiar

Denumire indicator

TOTAL CAPITOL, DIN CARE:

PROGRAM 2016

Plati 31.12.2016

19253000

19211294

01

19228000

19186294

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14584000

14547254

Cheltuieli cu salariile in bani

10,01

11568000

11532567

Salarii de baza

10,01,01

5819000

5818337

Sporuri pentru conditii de munca

10,01,05

2566000

2532595

Alte sporuri

10,01,06

1255000

1254315

Fond aferent platii cu ora

10,01,11

329000

328895

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10,01,12

Indemnizatii de delegare

10,01,13

3000

2652

indemnizatii de detasare

10,01,14

Alte drepturi salariale in bani

10,01,30

1596000

1595773

10,02

536000

535354

10.02.01

536000

535354

10,03

2480000

2479333

Contributii de asigurari sociale de stat

10,03,01

1806000

1805818

Contributii de asigurari de somaj

10,03,02

56000

56000

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10,03,03

593000

593000

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale

10,03,04

25000

24515

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10,03,06
20

4631000

4631000

Bunuri si servicii

20,01

3702000

3702000

Furnituri de birou

20,01,01

45000

45000

Materiale pentru curatenie

20,01,02

14000

14000

Incalzit iluminat si forta motrica

20,01,03

142000

142000

CHELTUIELI CURENTE

Cheltuieli salariale in natura

Contributii

BUNURI SI SERVICII
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Apa canal si salubritate

20,01,04

23000

23000

Carburanti si lubrifianti

20,01,05

1280000

128000

Piese de schimb

20,01,06

130000

130000

Transport

20,01,07

Posta telecom.radio.tv.internet

20,01,08

48000

48000

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20,01,09

1930000

1930000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20,01,30

90000

90000

20,02

146000

146000

20,04

274000

274000

Medicamente

20,04,01

69000

69000

Materiale sanitare

20,04,02

205000

205000

Reactivi

20,04,03

Dezinfectani

20,04,04
20,05

245000

245000

Uniforme si echipament

20,05,01

160000

160000

Alte obiecte de inventar

20,05,30

85000

85000

20,06

52000

52000

Deplasari interne

20,06,01

52000

52000

Deplasari in strainatate

20,06,02

Materiale de laborator

20,09

Carti publicatii si materiale documentare

20,11

1000

1000

Consultanta si expertizaq

20,12

Pregatire profesionala

20,13

29000

29000

Protectia muncii

20,14

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
repr.intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20,25

Alte cheltuieli

20,30

182000

182000

Reparatii curente
hrana

20,03

Hrana pentru oameni

20,03,01

Medicamente si materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Deplasari detasari transferari

Protocol si reprezentare

20,30,02

Chirii

20,30,04

Executare silita a creantelor bugetare

20,30,09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,30,30

182000

182000

59

13000

8040

59,01

13000

8040

70

25000

25000

Alte cheltuieli
Burse
CHELTUIELI DE CAPITAL

Pentru titlul I cheltuieli de personal s-au utilizat credite în sumă de 14.547.254
lei reprezentând 99,75 % din totalul cheltuielilor aprobate prin trimestrializare cu
această destinaţie.
Menţionăm că s-au plătit toate drepturile de personal cuvenite conform
prevederilor legale în vigoare.
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La Titlul II bunuri şi servicii s-au utilizat în plăţi credite în sumă de 4.631.000
lei reprezentând 100% din sumele aprobate cu aceasta destinaţie prin Bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul 2016.
La Titlul XI Alte cheltuieli-Burse s-au executat 8.040 lei din bugetul aprobat
pentru plata burselor de rezidenţi.
În cheltuielile bugetare cea mai mare pondere o au cheltuielile cu
combustibilul, articol bugetar 20.01.05 in sumă de 1.280.000 lei reprezentând
27,63% din plăţi şi cheltuielile de la articolul bugetar 20.01.09 materiale şi servicii
cu caracter funcţional 1.930.000 lei reprezentând 41,67% din plăţi.
La articolul 20.01.09 Materiale cu caracter funcţional plăţile de 1.930.000 lei
au următoarea componenţă: reparaţii autosanitare 1.399.495 lei; reparaţii aparatură
medicală 121.397 lei; anvelope 129.240 lei; alte prestări servicii cu caracter
funcţional 225.992 lei. Cea mai mare pondere o au reparaţiile auto, care cresc în
mod constant datorită uzurii maşinilor şi utilizări acestora în regim de activitate
continuă.
Suma de 25.000 lei din cheltuieli de capital a fost utilizată la achiziţia unei
tărgi pentru persoane cu obezitate morbidă.
Una din priorităţile principale ale instituţiei a fost asigurarea ritmică şi
sitematică a finanţării pentru întreţinerea tehnică a ambulanţelor având în vedere
faptul ca ritmul de utilizare a acestora este deosebit de intens şi costurile de
întreţinere, revizii, reparaţii cresc odată cu uzura maşinilor.
Prin bugetul aprobat pe anul 2016 pentru SAJ Maramureş s-a asigurat
desfăşurarea activităţii în condiţii de continuitate şi s-a putut răspunde solicitărilor
crescânde ale populaţiei în ceea ce priveşte transportul sanitar.
Întreaga activitate a instituţiei s-a desfaşurat pe criteriile de economicitate,
efienţă şi eficacitate cu adaptarea la condiţiile economice generale.
ÎN DOMENIUL TEHNIC
Situaţia parcului auto propriu al SAJ-MM în anul 2016 se prezintă astfel: are
în componenţă un număr de 46 de ambulanţe astfel: 2 ambulanţe de tip C2, 25
ambulanţe de tip B1/2, 4 ambulanţe de tip ACD, 5 ambulanţe de tip A2, 10
ambulanţe de tip A1.
Analiza numărului de kilometri parcurşi, a consumului de carburant şi a
cheltuielilor pe anul 2016 ne arată următoarele:
Anul
2016

Număr
Nr. total
ambulanţe
km
operative parcurşi de
la
ambulanţe

Consum
carburant
[litri]

Mediu de
consum/
100 km
[litri]

Buget
2016
[LEI]

Cheltuieli
pentru
1 km
[lei/km]

31.12.2016
TOTAL

46

2.682.551

279.287,0
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10,41 19.253.000

7,18

D. În domeniul resurselor umane
Activitatea Compartimentului R.U.N.O.S, s-a desfăşurat în anul 2016 în baza
prevederilor legale privind angajarea, promovarea şi încetarea activităţii în cadrul
unităţii, salarizarea personalului s-a făcut conform actelor normative care au
reglementat normarea personalului pe structuri de personal, respectând Organigrama
unităţii şi salarizarea personalului contractual plătit din fonduri publice.
În baza Statului de funcţii aprobat orin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.
1618/23.12.2015 au fost repartizate unităţii un număr de 266 posturi nominalizate pe
structuri de personal şi locuri de muncă. Posturile repartizate au fost ocupate în
totalitate la începutul anului 2016 şi s-au menţinut ocupate pe tot parcursul anului,
fără a se înregistra în cuantumul posturi vacante.
În cursul anului 2016 au fost ocupate prin concurs trei posturi temporar
vacante de asistent medical. Aceste posturi s-au ocupat prin concurs, titularele
posturilor beneficiind de concediu de maternitate şi concedii pentru creşterea
copilului. A fost organizat un examen de promovare în funcţie a unui personal
TESA, având aprobarea Ministerului Sănătăţii de transformare a postului.
La solicitarea Ministerului Sănătăţii a fost întocmit noul Stat de funcţii cu
valabilitate de la 01.09.2016. Statul de funcţii a fost aprobat prin Ordinul
Ministerului Sănătăţii nr. 1599/23.12.2016 menţionându-se numărul de 266 posturi
pe total unitate.
În cursul anului 2016 s-au transmis la Ministerul Sănătăţii solicitări privind
suplimentarea numărului de posturi la structura de personal operativ (asistenţi
medicali şi ambulanţieri) şi de posturi TESA unice pe unitate şi absolut necesare
(informatician, psiholog, statistician, inginer în specialitatea autovehicule rutiere),
dar s-a primit doar promisiunea că situaţia posturilor va fi rezolvată respectând
normativul de personal în cursul anului 2017.
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş a funcţionat în cursul anului
2016 în baza Organigramei întocmită cu respectarea Ordinului Ministerului Sănătăţii
nr. 2021/691/2008 aprobată de către Direcţia de Sănătate Publică Maramureş
conform atribuţiilor prevăzute de Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 127/10.02.2009.
Salarizarea personalului din Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş s-a
făcut în cursul anului 2016 respectând toate prevederile legale privind stabilirea
salariilor de bază, plata sporurilor pentru condiţii de muncă şi plata orelor de gardă şi
asimilate pentru personalul contractual plătit din fonduri publice.
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E. În domeniul activităților complementare, educative și de prevenire
Pe lângă activitatea operativă, unitatea a mai desfăşurat o serie de activităţi cu
caracter de sprijin pentru activităţile de bază şi/sau educativ, atât pentru personalul
propriu cât şi pentru populaţie, in ceea ce priveste îmbunătăţirea calitatatii
intervenţiei integrate în caz de dezastre, calamităţi etc., echipajele operative ale
instituţiei noastre au luat parte la exerciţii tactice, desfăşurate atât de către SAJ MM
cât şi de către ISU-MM.
De asemenea SAJ-MM şi-a propus şi realizat pentru anul 2016 creşterea
calităţii serviciilor de urgenţă prin formarea continuă a personalului de specialitate.
Activități pe linie de formare profesională, prin participarea la congrese,
conferinţe şi competiţii naţionale profesionale:
- un număr de 9 medici au participat la Cursul de pregătire profesională A.L.S.
organizat de S.A.J. Maramureş, coordonator de curs Dr. Bereş Jolt Levente;
- un număr de 24 de asistenţi medicali au participat la cursul „Suport Vital de
Bază şi Defibrilarea Externă Semiautomată” organizat de S.A.J. Maramureş,
coordonator de curs Dr. Bereş Jolt Levente;
- un numar de trei medici au participat la Conferinţa Naţională de Medicină de
Urgenţă, organizat de S.A.R.T.I.S. la Băile Felix;
- un număr de 10 asistenţi au participat la cursuri de perfecţionare din cadrul
„Conferinţei Naţionale de Medicină de Urgenţă” cu tema transportul şi
imobilizarea pacientului traumatizat, organizat de către S.A.R.T.I.S. la Băile
Felix;
- un număr de 4 medici au participat la sesiunea de training pentru intubaţia
videoasistată cu ajutorul laringoscopului optic, organizat de SAJ Maramureş,
coordonator Dr. Beres Jolt Levente ;
- un echipaj medical format din: 1 asistent şi 1 ambulanţier au participat la
concursul Serviciilor de Ambulanţă din România organizat la Sinaia.

3. DISFUNCTIONALITATI IN ACTIVITATE. CAUZE SI MODALITATI
DE REMEDIERE
Una din problemele majore a activitatii Serviciului de Ambulanta Judetean
Maramures este personalul medical insuficient, indeosebi medicii specialisti sau cu
atestat in medicina de urgenta, ceea ce are drept consecinta un numar insuficient de
echipaje de tip EMU-M.
Un post de medic este ocupat de un rezident care îşi efectuează rezidenţiatul
pe post şi nu lucrează efectiv în această perioadă.
Din punct de vedere a kilometrilor parcurşi şi a îndeplinirii condiţiilor de
scoatere din funcţiune-casare, la data de 31.12.2016, parcul auto propriu se prezintă
astfel:
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-

1 ambulanţă
- parcurşi peste 800.000 km;
2 ambulanţe
- parcurşi peste 700.000 km
13 ambulanţe - parcurşi peste 600.000 km;
7 ambulanţe
- parcurşi peste 500.000 km;
4 ambulanţe
- parcurşi peste 400.000 km;
5 ambulanţe
- parcurşi peste 300.000 km;
din cele 46 de ambulanţe proprii, la sfârşitul anului 2016, un număr de 32
de ambulanţe îndeplinesc condiţiile de scoatere din funcţiune a mijloacelor
fixe.
Având în vedere atât vechimea şi kilometrii parcurşi de ambulanţele de
urgenţă în număr de 27 (total km parcurşi până la finele anului 2016 un număr de
11.551.324 km), cât şi faptul că doar 11 ambulanţe de urgenţă sunt de tip 4x4 (cu
tracţiune integrală) şi luând în considerare situaţia judeţului Maramureş care are un
relief predominant muntos şi în mare parte accidentat cu înălţimi ce variază între 200
m în depresiuni şi 2.300 m pe culmile munţilor (care reprezintă 3/4 din teritoriu) şi
unde perioada anotimpului de iarnă în zonele muntoase ale teritoriului poate să
dureze şi până la 5 luni din an cu temperaturi minime sub -15oC, se impune în
vederea asigurării condiţiilor optime de acordare a asistenţei medicale de urgenţă
prespitalicească dotarea instituţiei noastre cu un numar de minim 10 ambulanţe noi
de urgenţă de tip B1/2 cu tracţiune integrală 4x4.
Ţinând cont de faptul că din numărul total de 15 ambulanţe de tip A1 şi
A2 cele mai noi primite sunt din anul 2007, 8 ambulanţe A1 (4.706.779 km parcurşi)
şi 3 ambulanţe A2 (1.945.731 km parcurşi), este importantă înlocuirea ambulanţelor
de transport sanitar cu un număr de cel puţin 10 ambulanţe noi pentru reducerea
cheltuielilor necesare pentru întreţinerea şi repararea acestora în vederea asigurării în
continuare a condiţiilor optime de transport a pacienţilor.
In concluzie, se impune continuarea reinnoirii parcului auto propriu cu
ambulanţe noi de urgenţă de tip B1/2 cu tracţiune integrală 4x4 (minim 10
ambulanţe) şi cu ambulanţe de transport sanitar neasistat (minim 10 ambulanţe), atât
pentru a asigura condiţiile optime de calitate a serviciilor specifice, cât şi pentru
reducerea semnificativă a cheltuielilor de întreţinere a parcului auto.

4. REZULTATE OBŢINUTE ÎN ANUL 2016 ŞI PRINCIPALELE
DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU ANUL 2017
În acest context se pot evidenţia următoarele:
- continuarea îmbunătățirii sistemului integrat de urgență la nivelul județului nostru;
- perfecționarea managementului situațiilor de urgență medicale la nivel județean
prin creșterea continuă a calității actului medical;
- realizarea obiectivelor derivate/specifice formulate;
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- prioritatea absolută este reprezentată de continuarea acţiunilor demarate în vederea
îmbunătăţirii resurselor de personal, la toate categoriile de angajaţi, pentru că
asigurarea unei activități calitativ superioare necesită în primul rând asigurarea
resursei umane.
- se impune de urgenţă continuarea reinnoirii parcului auto propriu cu un număr de
minim de 10 (zece) ambulanţe noi de urgenţă de tip B1/2 cu tracţiune integrală 4x4 şi
un număr de minim de 10 (zece) ambulanţe noi de transport sanitar neasistat, atat
pentru a asigura conditiile optime de calitate a serviciilor specifice, cat si pentru
reducerea semnificativa a cheltuielilor de intretinere a parcului auto.
- înfiinţarea unei substaţii de ambulanţă în localitatea Ulmeni, situată la aproximativ
45 km distanţă faţă de staţia centrală de ambulanţă, pentru a reduce semnificativ
timpii de ajungere la caz, având în vedere aria mare de deservire (zona Codru).
- În ceea ce priveşte activitatea de transport ca şi suport al activităţii medicale
specifice SAJ-MM, activitate ce cuprinde întreg parcul auto propriu respectiv atât
ambulanţele utilizate pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă cât şi pentru
transportul bolnavilor este necesară în primul rând asigurarea ritmică şi sistematică a
finanţării, pentru asigurările auto şi pentru întreţinerea tehnică a ambulanţelor, ceea
ce implică în mod nemijlocit investiţiile necesare pentru o continuă dotare tehnică a
atelierului auto propriu.
Precizăm faptul că în cursul anului 2016 s-a finalizat autorizarea atelierului
auto propriu al instituţiei noastre obţinându-se Autorizaţia Tehnică nr.
18811/28.07.2016 eliberată de Registrul Auto Român.
În acest context este necesară achiziţia unui tester pentru diagnoză auto,
dispozitiv care este mijloc fix şi pentru care s-au făcut demersurile către Ministerul
Sănătăţii pentru aprobarea achiziţiei.
- Printre masurile de eficientizare si crestere a calitatii actului medical la nivelul
Serviciului de Ambulanta Judetean Maramures, consideram prioritara perfectionarea
profesionala a personalului existent la momentul actual.
- Medicii angajaţi ai Serviciului de Ambulanţă Judeţean Maramureş au obţinut
atestatul specific in medicina de urgenţă. Pentru asistentii medicali obţinerea
atestatului în medicina de urgenţă se va face în condiţiile organizate la nivel
centralizat şi unitar de către Ministerul Sănătăţii. Pe langa cursurile efectuate la nivel
national o importanta deosebita are perfectionarea profesionala continua pe plan
local, respectiv cursuri pregatite de medici si asistenti medicali in cadrul unitatii.
- De asemenea în cursul anului 2016 s-au efectuat demersurile către Consiliul
Judeţean Maramureş ca să ne acorde sprijinul în vederea realizării unei construcţii
noi - clădire multifuncţională - în care să se desfăşoare multiple activităţi şi care să
cuprindă următoarele spaţii: punct farmaceutic cu circuit închis, dezinfecţia
echipamentelor medicale şi a interiorului ambulanţei, spălarea exterioară a
ambulanţelor, spaţiu de păstrare şi depozitare a deşeurilor cu potenţial infecţios,
spaţiu de odihnă pentru ambulanţieri, spaţiu de odihnă pentru medici şi realizarea la
etaj a unui spaţiu adecvat, cu capacitate mărită pentru minim 50 de persoane utilizat
pentru activităţi de instruire profesională, perfecţionare şi activităţi de pregătire
continuă a personalului operativ.
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- În anul 2016 la nivelul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Maramureş a fost
efectuat un control de către Curtea de Conturi Maramureş, finalizat prin Raportul de
Audit Financiar nr. 561/11.03.2016 care certifică funcţionarea instituţiei în condiţiile
impuse de legislaţia în vigoare şi respectarea legislaţiei.
- La nivelul instituţiei noastre începând cu data de 01.09.2016 s-a demarat utilizarea
echipamentelor şi programelor din cadrul proiectului «Extinderea infrastructurii
informatice a Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă până la nivelul
resurselor mobile ale Agenţiilor de Intervenţie Ambulanţă şi SMURD şi al Unităţilor
de Primire Urgenţe.
- În vederea asigurării de către instituţia noastră, în cele mai bune condiţii, a
serviciilor specifice şi pentru buna funcţionare în condiţiile respectării legislaţiei în
vigoare s-au încheiat protocoale de colaborare cu alte instituţii: Consiliul Judeţean
Maramureş, Primăria Baia Mare, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Maramureş.
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Maramureş şi au fost încheiate contracte cu
unităţile sanitare cu paturi din judeţ.
- Atât în anul 2016 cât şi pentru anul 2017 în cadrul instituţiei noastre se depun toate
eforturile pentru asigurarea premiselor necesare unei continuităţi ascendente ca nivel
de performanţă a activităţi medicale şi a celei administrative.

Manager general
Jr. Ligia Micle

17

