
RAPORT DE EVALUARE A 
ACTIVITĂȚII - ANUL 2014



• Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bacău a fost înfiinţat în baza HGR 174/1995 şi 
OMS 923/17.05.1995 şi funcţionează la momentul actual conform prevederilor 
legislaţiei generale în vigoare, legislaţiei aferente sistemului sanitar şi legislaţiei 
specifice sistemului de urgenţă.

• Misiunea SAJ Bacău este de a furniza servicii de asistenţă medicală de urgenţă şi 
transport medical asistat de calitate, pacienţii aflându-se permanent în centrul 
activităţii.

• Valorile SAJ Bacău sunt reprezentate de profesionalism, devotament și disciplină.

• Obiectivul fundamental al activității este creşterea calităţii serviciilor medicale de 
urgenţă prespitalicească acordate pacienților în sistem integrat. 



În 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” din Legea nr. 
95/2006 SAJ Bacău asigură:

• asistență publică integrată de urgență 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, competiții sportive, etc.



• Din cele 81.604 apeluri primite în anul 2014 prin SNUAU echipajele ambulanței au 
deservit un procent de 82,75% (67.527 cazuri), restul fiind fie alocate echipajelor 
SMURD și serviciilor private de ambulanță, fie au fost reveniri sau cazuri anulate.

Acțiuni Realizări

Număr total de solicitări 67.527

Număr mediu de solicitări pe lună 5.628

Număr mediu de solicitări pe 24 ore 185

Număr total cazuri urgențe 57.554

Număr de cazuri efectuate de echipaje EMU-M 4.028

Număr de cazuri efectuate cu ambulanțe transport 9.959

Număr consultații la domiciliu efectuate cu ambulante ACD 14



• Din totalul de 67.527 solicitări au fost efectuate 

• 10.502 urgențe cod roșu 

• 43.835 cod galben

• 3.217 urgențe cod verde

• 9.973 transporturi.
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• Promptitudinea reprezintă timpul de ajungere la caz 
de la momentul solicitării și în anul 2014 am reușit să 
ne încadrăm în timpii prevăzuți de lege atât în mediul 
urban cât și în mediul rural. 

Promptitudinea Urgente cod rosu Urgente cod galben

Urban 6,4 minute 7,3 minute

Rural 21,6 minute 27,4 minute



• Activitatea la nivelul substațiilor se află în strânsă 
relație cu mai mulți factori:

• numărul și suprafața localităților arondate

• populația deservită

• apropierea de un spital

• infrastructura rutieră a zonei.

• În anul 2014 procentul urgențelor de cod roșu și 
galben din total solicitări a fost de aproximativ 
86% la nivelul tuturor substațiilor.
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• Baza materială este asigurată de 45 autosanitare 
repartizate la nivelul substațiilor în funcție de 
tipurile de echipaje necesare și infrastructura 
rutieră.

• 90% dintre autosanitare au o vechime de 8 ani, 
iar 50% din acestea au parcurs între 500.000 și 
750.000 de km 
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• Lunar au fost operaționale 37 de ambulanțe care 
au parcurs 2.637.314 km în anul 2014

• Media solicitărilor efectuate de un echipaj pe tura 
de 12 ore este de aproximativ 5,31 solicitări, iar 
kilometri aferenți fiecărei solicitări variază de la 25 
km/solicitare până la 85 km/solicitare

• În anul 2014 au fost efectuate 1.491 de solicitări în 
afara județului Bacău, adică o medie de 4 solicitări 
în 24 de ore
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• SAJ Bacău are 290 posturi aprobate în statul 
de funcții din care ocupate 280, iar din totalul 
posturilor 254 de posturi sunt operative. 

• În anul 2014 au fost organizate concursuri de 
ocupare a posturilor vacante în urma cărora 
s-au angajat 9 asistenți, 2 ambulanțieri, 9 
șoferi autosanitară.

• SAJ Bacău are mobilizate zilnic 26 de 
echipaje pe tura de zi și 19 echipaje pe tura 
de noapte
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• Pe lângă activitatea de bază s-au desfășurat și alte acțiuni:

• instruiri cu tot personalul operativ în vederea implementării modificărilor legislative și dispozițiilor din anul 
2014

• participarea personalului operativ la exerciții comune cu alte agenții și instituții specializate în vederea 
limitării efectelor nefavorabile ale unor evenimente din categoria situațiilor de urgență 

• participarea la activitățile extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi 
mai multe, să fii mai bun!”, din săptămâna 7–11 aprilie 2014, de la nivelul unităților de învățământ 

• elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Dispeceratului medical de urgență al SAJ Bacău 
care a permis gestionarea eficientă a resurselor proprii, ale SMURD și ale serviciilor private de ambulanță

• ședințe de analiză comună SAJ, UPU-SMURD, ISU Bacău

• întâlnire de lucru cu furnizorii privați de asistență medicală de urgență prespitalicească aflați în relație 
contractuală cu CJAS Bacău în vederea stabilirii unor reguli de bună practică având în vedere modificările 
legislative din Contractul cadru și Normele la Contractul cadru pe anii 2014-2015

• extinderea sistemului informatic pentru realizarea interoperabilității informaționale în cadrul Sistemului 
național pentru apel unic de urgență între Dispeceratul medical de urgență din cadrul Dispeceratului 
integrat ISU-SAJ Bacău și stația de ambulanță din comuna Podu Turcului prin intermediul rețelei Wimax 
administrate de STS și instruirea personalului operativ din cadrul substației Podu Turcului în vederea 
utilizării echipamentelor și a platformei informatice CordCom 



• Activitatea unității din punct de vedere economic s-a derulat în baza filei de buget aprobată de 
Ministerul Sănătății, execuția bugetară la principalele articolele bugetare de cheltuieli fiind:

• buget alocat 2014                                                               18.430.000 lei

• total cheltuieli de personal 2014                                         13.120.574 lei

• total cheltuieli medicamente și materiale sanitare 2014         363.165 lei

• total cheltuieli combustibil 2014                                           1.858.132 lei

• total cheltuieli întreținere autosanitare 2014                        1.826.158 lei

• total cheltuieli service aparatură medicală 2014                       34.600 lei



DISFUNCȚIONALITĂȚI  ÎN  ACTIVITATE. CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE REMEDIERE

• În anul 2014, la nivelul SAJ Bacău, a fost înregistrat un deficit mare de personal operativ -
medici, asistenți medicali, ambulanțieri, operatori registratori 

• Deficitul de personal operativ de 52% corelat cu numărul și natura solicitărilor a impus asigurarea unui 
număr minim necesar de echipaje medicale pe tură, în cadrul programului de continuitate a activității 

• Consecința imediată a fost acordarea unui număr mare de ore de gardă - 33.934 ore gardă 
plătite în anul 2014, cu excepția orelor de gardă pentru medici, acestea reprezentand 2.828 
ture gardă, adică 8 ture de gardă zilnic

• A doua consecință a fost suprasolicitarea personalului operativ ce a condus la îmbolnăviri 
frecvente în rândul acestora - 2021 zile de concediu medical acordat

• Situația a fost remediată parțial prin noile angajări din anul 2014 



PRINCIPALELE DIRECȚII DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2015

• Monitorizare permanentă a activității stației centrale și a substațiilor

• Colaborare permanentă și dezvoltarea parteneriatelor cu celelalte structuri implicate în acordarea 
serviciilor medicale de urgență

• Realizarea a unei infrastructuri VLAN între toate substațiile SAJ Bacău care va permite automatizarea 
activităților atât operative cât și administrative prin rularea unor programe ce folosesc servere de 
comunicații și puncte terminale, comunicații audio și video digitale, etc.

• Implementarea unui program informatic care să permită crearea unei baze de date utilă în generarea 
rapoartelor manageriale, precum și a raportărilor către diverse instituții publice (MAI, MS, DSPJ 
Bacău, Prefectura Bacău, ISUJ Bacău)

• Continuarea programului de perfecționare a personalului operativ

• Reabilitarea spațiilor stației centrale Bacău și a substațiilor Moinești și Onești care se află într-un 
stadiu avansat de degradare 

• Continuarea demersurilor către autoritățile publice locale în vederea finalizării proiectului ”Construire 
spații SMURD, Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, Dispecerat unic integrat și Centrul de 
coordonare și conducere a intervenției al județului Bacău”.


