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Titlul proiectului 

CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR MEDICALE ELECTRONICE 

IN JUDEŢUL GIURGIU 

 

Parteneri implicati in proiect: 

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu 

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru 

Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale 

 

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii actului medical şi 

serviciilor medicale furnizate cetăţenilor din judeţul Giurgiu. 

 

Obiectivul general al proiectului va fi realizat prin urmatoarele obiective specifice: 

1. Dezvoltarea serviciilor medicale furnizate de Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Giurgiu, Spitalul de Pneumoftiziologie Izvor şi de Spitalul Orăşenesc Bolintin 

Vale, la finalul perioadei de derulare a proiectului, prin implementarea unui sistem 

informatic integrat care va viza: 

 realizarea unui sistem de gestiune integrat al dosarului medical electronic 

unic al pacientului la nivel judeţean; 

 dezvoltarea unei baze de date medicale unice centralizate ce va fi utilizată în 

vederea monitorizării stării de sănătate a cetăţenilor din judeţul Giurgiu; 

 crearea şi punerea la dispoziţia cetăţenilor din judeţul Giurgiu a unui portal 

web de accesare de la distanţă a informaţiilor cu caracter medical; 

 realizarea unei platforme informatice comune în cele 3 unităţi sanitare 

publice, respectiv Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru şi Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale, prin 

implementarea de noi module de management medical, management 

financiar-contabil şi administrare, arhivare, urmărire şi back-up. 



 

 

 

2. Creşterea calităţii serviciilor medicale furnizate de Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Giurgiu, Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru şi Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale, 

la finalul perioadei de derulare a proiectului, prin implementarea unui instrument 

informatic integrat, care va asigura o mai bună gestiune a informaţiilor şi o evaluare mai 

rapidă a acestora, şi care va conduce la luarea unor decizii prompte şi corecte din punct 

de vedere medical şi managerial; 

3. Imbunătăţirea accesului cetăţenilor din judeţul Giurgiu la servicii de e-sănătate în 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Spitalului de Pneumoftiziologie 

Izvoru şi Spitalului Orăşenesc Bolintin Vale, Ia finalul perioadei de derulare a 

proiectului, ca urmare a dezvoltării unui portal informaţional medical care va facilita 

comunicarea rapidă şi securizată de informaţii cu caracter medical către pacienţii şi 

cetăţenii din judeţul Giurgiu. 

4. Imbunătăţirea accesului personalului medical Ia servicii informatice de tip e-

sănătate în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenta Giurgiu, Spitalului de 

Pneumoftiziologie Izvoru şi Spitalului Orăşenesc Bolintin Vale, la finalul perioadei 

de derulare a proiectului, în contextul posibilităţii de accesare a dosarului electronic 

unic al pacientului care va permite colectarea şi stocarea de informaţii medicale la nivel 

de pacient.  

 

Proiectul îşi propune creşterea productivităţii şi calităţii serviciilor furnizate de Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru şi Spitalul Orăşenesc 

Bolintin Vale, prin implementarea de sisteme, servicii şi aplicaţii electronice de e-sănătate la 

nivel local, care să asigure simultan: 

 reducerea reală a costurilor interne; 

 reducerea timpului de prelucrare a datelor medicale; 

 creşterea numărului persoanelor fizice care vor avea acces la servicii medicale 

informatizate; 



 

 

 creşterea numărului personalului medical instruit pentru folosirea sistemului informatic 

integrat de e-sănătăte dezvoltat prin proiect. 

 

Platforma informatică comună celor 3 spitale partenere în proiect, cu funcţionalităţi de 

management medical, management financiar-contabil şi administrare, arhivare, urmărire şi 

back-up, va veni în întâmpinarea nevoilor generate de activitatea de ansamblu a spitalelor 

partenere prin reducerea procedurilor birocratice şi, implicit, a timpului de acces la informaţiile 

dorite.  

Aceasta va avea, de asemenea, un rol esenţial în creşterea serviciilor oferite de către 

instituţiile medicale implicate în acest proiect prin prisma suportului decizional pe care îl va 

oferi în stabilirea tratamentelor şi diagnosticelor medicale aplicate, precum şi a diagnosticelor 

prezumtive. Aceste aspecte vor spori eficienţa timpului alocat actului medical şi vor contribui 

la creşterea calităţii serviciilor medicale furnizate cetăţenilor din judeţul Giurgiu.  

 

 Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt: 

 Personalul medical şi non-medical din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, 

Spitalului de Pneumoftiziologie Izvora şi Spitalului Orăşenesc Bolintin Vale - 

aproximativ 363 de persoane; 

 3 spitale din judeţul Giurgiu: Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru, Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale - beneficiare ale unor dotări 

cu tehnică nouă IT, costuri interne reduse, personal cu un grad crescut de eficienţă, 

servicii adresate cetăţenilor mai transparente; 

 cetăţenii judeţului Giurgiu- aproximativ 283.408 locuitori din care minimum 10.000 

de beneficiari/an ce se constituie în mod curent în beneficiari ai serviciilor de sănătate 

furnizate de cele 3 unităţi sanitare partenere - Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, 

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru, Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale; 

 

 

 



 

 

Proiectul generează si beneficii indirecte care se manifestă la nivelul: 

 Mediciilor de familie; 

 Direcţiei Judeţene de Statistică Giurgiu; Direcţiei de Sănătate Publică Giurgiu; 

 Casei Judeţene/Naţionale de Asigurări de Sănătate; 

 Consiliului Judeţean Giurgiu; 

 Ministerului Sănătăţii; 

 Institutelor de cercetare; 

 Alte instituţii cu implicare în actul medical. 

 personalului de conducere din Consiliul Judeţean Giurgiu; 

 personalului medical si non-medical angajat în spitalele din România; 

 Regiunea de Sud: investiţia realizată prin proiect va servi ca exemplu pentru celelalte 

spitale, va spori accesul cetăţeanului la informaţie şi la comunicarea cu instituţiile 

sanitare; 

 Societatea românească în ansamblu: se vor îmbunătăti condiţiile economico-sociale 

de viată ale populaţiei, se vor ridica standardele de civilizaţie şi asistenţa medicală 

comparativ cu situaţia la nivel european. 

 

Beneficiile pentru cetăţeni vor consta în:  

 acces nelimitat, indiferent de timp şi spaţiu, la informaţii cu caracter medical personal - 

rapid, în timp real, în mod securizat; reducerea timpului de aşteptare la îndeplinirea 

formalităţilor medicale;  

 creşterea siguranţei pacienţilor prin reducerea expunerii lor la aceleaşi proceduri 

medicale şi eliminarea erorilor umane ca urmare a evidenţei electronice a eventualelor 

alergii, a medicamentaţiei anterioare sau a lipsei informaţiilor legate de istoricul medical 

al pacienţilor;  

 automatizarea transferului de informaţii între unităţile sanitare implicate în proiect va 

reduce consistent timpul alocat completării formalităţilor administrative şi birocratice. 

 

 



 

 

Prin activităţi şi rezultate, proiectul contribuie direct la: 

1) Accesul cetăţenilor la servicii de sănătate de calitate; 

2) Prelucrarea şi schimbul de informaţii medicale; 

3) Servicii integrate de sănătate; 

4) Colaborare inter-profesională. 
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