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I. Descrierea situaţiei actuale a spitalului 

Tipul, profilul și amplasarea spitalului 

Spitalul Orăsenesc Sângeorgiu de Pădure îşi are sediul în localitatea Sângeorgiu de 

Pădure din judeţul Mureş, regiunea superioară a Târnavei Mici. Unitatea deserveşte populaţia 

oraşului şi a şapte comune cu satele arondate. Instituţia deserveşte aproximativ 25.000 - 

30.000 de locuitori, pe un teritoriu cu un diametru de 1000 kmp.  

Particularităţile demografice ale zonei deservite de spital: 

 populaţia arondată unităţii sanitare este preponderent rurală, cu un nivel redus 

de educaţie sanitară; 

 nivel relativ scăzut de trai; 

 lipsa locurilor de muncă; 

 structura pe vârsta a populaţiei stabile relativ „polarizată” copiii şi mai ales 

bătrânii reprezentând ponderea cea mai mare din populaţie  

 o parte semnificativă a celor de varstă activă fiind plecată la muncă în 

strainătate datorită lipsei locurilor de muncă din zonă. 

Profilul spitalului 

Spitalul Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure este un spital public de interes local. Unitate 

spitalicească are 49 de paturi într-o structură de tip pavilionar. Spitalul funcţionează în patru 

pavilioane situate în aceeaşi curte, aflat la o distanta de 40 km de Spitalul Clinic Judetean de 

Urgenţă Mureş.  

Structura spitalului  

Structura organizatorică a Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure avizată de către Ministerul 

Sănătății este următoarea: 

 

1. Compartiment medicina internă, acuţi 15 paturi; 

2. Compartiment boli internă, cronici, 15 paturi; 

3. Compartiment pediatrie, 10 paturi;  

4. Cameră de gardă; 

5. Punct de sterilizare; 

6. Structura spitalizare de zi. 

 

Examinările de specialitate se efectuează în cabinetele medicale din cadrul 

Ambulatoriului Integrat în specialitățile:  

 Medicină Internă;  
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 Pediatrie; 

 Obstetrică – Ginecologie; 

 Chirurgie Generală; 

 

Alte servicii medicale  şi conexe sunt prestate în: 

 Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală; 

 Laborator de Analize Medicale; 

 Farmacie cu circuit închis. 

Serviciul gospodăresc: 

 Bloc alimentar; 

 Spălătorie. 

            Din cadrul structurii mai sus prezentate nu funcționează în momentul de față din lipsă 

de personal specializat următoarele: Chirurgie Generală. 

Autorizarea de funcționare a spitalului 

Unitatea funcționează pe baza Autorizaţiei Sanitară de Funcţionare nr. 

736/17.05.2018. Trebuie menţionat şi faptul că Spitalul Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure are 

Plan cadru de conformare pentru anii 2017-2020 cu nr. 110/24.03.2017.  

Resurse umane 

În ceea de priveşte resursele umane spitalul va urmării următoarele obiective: 

 Creşterea gradului de ocupare a posturilor cu personal de specialitate, prin 

crearea condiţiilor optimale şi salariale pentru atragerea acestora; 

 Formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului potrivit 

standardelor în vigoare. 

 Scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul spitalului, mai ales cele 

de lipsă, cum ar fi postul de director medical, medic chirurg, etc. 

Personalul spitalului este reprezentat de 4.5 de posturi de medici din care: medic 

primar – 2 persoane, medici specialişti - 2 persoane cu normă întreagă şi una cu jumatate de 

normă, asistenţi medicali – 22 de persoane, 1 farmacist, personal auxiliar sanitar – 13 

persoane, personal tehnic – 3 persoane, economic şi administrative - 5 persoane.  

Spitalul menţine nivelul profesional al personalului prin participarea personală a 

salariaţilor la programe de specializare şi perfecţionare. 

La data de 31.12.2018 au fost ocupate 48,5 de posturi din posturi normate după cum 

urmează: 

Nr. 

crt. 
Funcția 

Nr. posturi 

prevăzute 

Nr. posturi 

ocupate 

Procent de 

încadrare % 
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1. Medici primari/specialiști 8.5 4.50 52,94 

2. Farmaciști 1 1 100 

3. Asistenți medicali 25,5 22 86,27 

4. Personal auxiliar 16 13 81,25 

5. Personal TESA cu studii S,SSD, M 10 5 50 

6 Muncitori, paza 3 3 100 

TOTAL POSTURI UNITATE 64 48.5 75,78 

Tabel nr. 1 Situația posturilor normate, ocupate, vacante la 31.12.2018 

 

Grafic nr. 1 - Dinamica de personal la 31.12.2019 

Resurse financiare 

În cursul anului 2018, Spitalul Orăsenesc Sângeorgiu de Pădure a realizat venituri în 

valoare de 6.683.000 lei, față de 4.289.000 lei în anul 2017, o creștere de 35,8% față de 

anul 2017. Această creștere are la bază creşterea ICM şi subvenţiile acordate pentru cresteri 

salariale și implicit creșterea valorii de contract pe anul 2018. Sumele alocate din FNUASS 

pentru creșterile salariale au au avut o creştere cnsiderabilă în 2018. 

 

 

 

 

 

Sursele de finanțare care au stat la baza desfășurării activității spitalicești pentru 

perioada ianuarie - decembrie 2018 se formează din următoarele: 

Nr. crt. Sursa de finantare Procent (%) 

1. Venituri din servicii medicale spitalicești (contr. CAS) 35,76% 

2. Venituri din servicii la cerere 0.99% 
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3. Ambulator – CASMS 2,92% 

4. Subvenții din FNUASS pentru creșteri salariale 57,83% 

5. Venituri proiecte europene 2,5% 

6. TOTAL  BUGET 100% 

7. Datorii către funrizori 0% 

Tabel nr. 2 Situația veniturilor din anul 2018 

 

 

Grafic nr. 2 - Venituri din anul 2018 

Din veniturile realizate în 2018, Spitalul Orăsenesc Sângeorgiu de Pădure, a angajat 

cheltuieli în valoare de 6.683.000 lei. Din totalul cheltuielilor angajate 83.59% reprezintă 

cheltuieli salariale, 15.27% cheltuieli cu bunuri și servicii, iar 1.14% cheltuieli pentru 

investiţii.  

Situaţia cheltuielilor – anul 2018 

Denumire indicator Plăți Pondere 

Cheltuieli totale, din care: 6.683.000 100,00 % 

Cheltuieli personal 5.586.000 83.59% 

Bunuri și servicii total, din care: 1.021.000 15.27% 

Investiţii 76.000 1.14% 

Tabel nr. 3 Situația cheltuielilor din anul 2018 
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Grafic nr. 3 - Situaţia cheltuielilor – anul 2018 

Indicatori de performanță ai managementului spitalului 

1. Indicatori de management al resurselor umane 

Personalul este reprezentat de 4.5 de posturi de medic, din care: medic primar – 2 

persoane, medici specialişti - 2 persoane cu normă întreagă şi una cu jumatate de normă, 

asistenţi medicali – 22 de persoane, 1 farmacist, personal auxiliar sanitar – 13 persoane, 

personal tehnic – 3 persoane, economic şi administrative - 5 persoane. Nivelul profesional al 

personalului este menţinut prin participarea personală a salariaţilor la programe de 

specializare si perfecţionare, conferinţe, etc. 

2. Indicatori de utilizare a serviciilor 

  

Într-o perioada de timp lungă, cu o stabilitate a cheltuielilor totale ale spitalului 

exprimate în valori nominale, se observă fluctuaţii ale nivelului acestor cheltuieli influenţate 

atât de numărul pacienţilor cât şi de alte caracteristici. 

În oric perioadă, personalul, medicamentele şi alte materialele sanitare au reprezentat o 

proporţie de cheltuieli de peste 90% din cheltuielile totale ale spitalului. Aceste date ne 

sugerează că orice strategie de control a costurilor unităţii trebuie să se adreseze acestor trei 

tipuri de cheltuieli. Cheltuielile de personal au fost foarte mari, aproate de 84%, ceea ce însă 

reprezintă o situaţie tipică pentru spitalele mici şi mijlocii. 

3. Indicatori de calitate 

 

 Indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare 

este 95%, datorită patologiei asociate a pacienţilor internaţi în urgenţă cu o 

educaţie sanitară deficitară; 

 Rata mortalităţii intraspitaliceşti este sub media nivelului naţional (0,09%). 

 

4. Indicatori economico - financiari 

Cele mai importante indicatori economico - financiari sunt următoarele: procentul 

veniturilor proprii din total venituri, respectiv 0,99 %; procentul cheltuielilor de personal din 

total cheltuieli, respectiv 83,59 %; procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul de  

cheltuieli 1,94 %. Costul mediu pe zi de spitalizare este de 576,71 lei. 

Denumirea indicatorului  Valoare 

asum. 

contract 

Realizat 

2018 

Proporţia personalului medical din totalul 

personalului angajat al spitalului:   81 % 83.84 % 

Proporţia personalului medical cu studii   14.5 % 13.25 % 
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superioare din totalul personalului medical: 

Nr. mediu de consultaţii pe un medic – 

Ambulatorii:  1380 2220 

 Medicină internă 600 877 

 Pediatrie 360 884 

 Obstetrica ginecologie 300 332 

 Chirurgie generală 120 127 

Durata medie de spitalizare pe spital şi pe secţii: Total 9 8.2 

 Medicină internă 9 9.6 

 Pediatrie 5 4.3 

 Cronici 10 10.3 

Rata de utilizare a paturilor, pe spital şi pe secţii: Total 80 % 60 % 

 Medicină internă 100 % 78 % 

 Pediatrie 50 % 38 % 

 Cronici 70 % 56 % 

Indice de complexitate a cazurilor pe spital şi pe 

secţii:   1 1.0332 

 Medicină internă 1.01  

 Pediatrie 0.7  

Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale 

din totalul pacienţilor din secţiile chirurgicale:   0 0 

Execuţie bugetară faţă de bugetul de cheltuieli 

aprobat:   6683000 6683000 

 Cheltuieli de personal 5586000 5586000 

 

Cheltuieli cu bunuri şi 

servicii 1021000 1021000 

 Cheltuieli de capital 76000 76000 

Procentul venitutilor proprii din totalul venit 

spital:   0.90 % 0.99 % 

Procentul cheltuielilor de personal în totalul 

cheltuielilor de spital:   84.00 % 83.59 % 

Procentul cheltuielilor cu medicamente în totalul 

cheltuielilor de spital:   1.90 % 1.94 % 

Costul mediu pe zi de spitalizare pe secţii; Total 580 576.71 

Rata mortalităţii intraspitaliceşti, pe total spital 

şi pe secţii: Total 0.3 0.09 

 Medicină internă 1.00 % 0.35 % 

 Pediatrie 0 0 

 Cronici 0.25 0.25 

Rata infecţiilor nozocomiale pe spital şi pe 

secţii: Total 1.00 % 0.00 % 

 Medicinaă internă 1.00 % 0.00 % 

 Pediatrie 1.00 % 0.00 % 

 Cronici 1 0 

Indice de concordantă între diagnosticul la 

internare şi diagnosticul de externare:   95 % 95 % 

Nr. de reclamaţii / plangeri ale pacienţilor:   0 0 

Tabel nr. 4 Indicatori de rulaj an 2018 
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Dotări 

Spitalul beneficiază de echipamente și aparatură medicală care permite desfășurarea 

activității zilnice la nivelul de competență a spitalului, dar necesită dezvoltare continuă pentru 

creşterea calităţii actului medical. 

Spitalul  a beneficiat  de investiții în  ultimii ani, mai ales a primit finanţare pentru 

dotare cu aparatură medicală de performanţă (aparate eco). Fondurile  necesare  derulării  

acestor  investiții  au  fost  asigurate de Ministerul Sănătații şi din donaţii acordate de către un 

ONG din Elveţia.  

Spitalul va beneficia de fonduri europene primite de la ADR Centru Alba Iulia, 

fonduri obţinute printr-un proiect depus împreună cu Consiliul Local al Orașului Sângeorgiu 

de Pădure. Acest proiect va fi prezentat mai detaliat în cadrul prezentei lucrări. Redăm mai jos 

câteva dintre cele mai importante dotări existente la nivelul Spitalul Orășenesc Sângeorgiu de 

Pădure la ora actuală. 

 

 Dotarea cu aparatură medicală a Spitalul Orășenesc Sângeorgiu de Pădure este formată 

din: 

 Eparat Rtg Philips 4338; 

 Ecograf stationar s22 + 3 sonde + videoprinter; 

 Ecograf Emperor; 

 Electrocardiograf 600g; 

 Ecograf doppler color; 

 Rerminal videoconferinta; 

 Otoscop oftalmoscop; 

 Tarchet; 

 Ecograf stationar s22/p4873+ sonda convexa, endovaginala, cord + monitor ati; 

 Unităţi pentru telemedicina Kontron med mm 12 patient monitor; 

 Pompa volumetrica pentru injectie; 

 Ekg nihon kohden cu 3 canale; 

 Sistem de monitorizare a tensiunii; 

 Defibrilator cu monitor; 

 Defibrilator; 

 Ups; 

 Ekg; 

 Set de resuscitare; 

 Laringoscop cu set de lame; 

 Aspirator de secretii portabil; 

 Monitoare functii vitale; 

 Autoclav runyes 

 etc. 

 

În ceea ce priveste alte dotări existente (nemedicale), Spitalul Orășenesc Sângeorgiu 

de Pădure deține: 

- un autoturism Dacia Logan fabricat în 2005; 
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- de asemenea spitalul este dotat cu un grup electrogen (care nu este învechită dar 

nu are capacitate optimală pentru alimentarea a celor patru clădiri existente), 

aparatură nouă și profesională de preparare a hranei pacienților, frigidere, vitrine 

calde, hote profesionale, etc.; 

- programe de contabilitate şi sistem informatic medical online. 

II. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, 

oportunități, amenințări) 

Mediul intern 

Puncte tari: 

 Grad ridicat de validare a servicilor de sănătate prestate de spital, de către CAS Mureş; 

 Personal medical bine pregătit; 

 Lipsa arierate faţă de furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv faţă de bugetul de stat; 

 Adresabilitate ridicată în zona deservită de spital; 

 Orientarea factorilor de decizie din localitate spre dezvoltarea şi modernizarea 

spitalului; 

 Grad ridicat de satisfacţie a pacienţilor; 

 Acces facil, spitalul fiind situat direct la drumul naţional; 

 În mare parte unitatea se încadrează în valorile contractate cu CAS Mureş; 

 Efectuarea unor investiții majore în infrastructura spitalului (Ambulatoriu de 

specialitate): 

 Procent foarte scăzut al infecțiilor asociate activitații medicale;  

 Facilitați de acces pentru persoanele cu handicap; 

 Creşterea în ultimii ani a sumelor decontate de CAS MUREŞ; 

 Colaborare bună cu Primăria şi Consiliul Local a Oraşului Sângeorgiu de Pădure 

(Ordonator superior de credite). 

Puncte slabe: 

 Vechimea clădirii în care funcţioneaza o parte a secţiei de boli cronice; 

 Lipsa asigurarii rezervei de apă potabilă şi a sursei de oxigen în saloane prevazută de 

lege; 

 Deficiente în asumarea responsabilităţilor la o parte din personalul angajat; 

 Personal TESA insuficient; 

 Procentul redus de utilizare a paturilor la compartimentul de pediatrie şi interne 

cronic; 

 Aparatură medicală învechită (cum at fi aparatul de Roentgen); 

 Inerţia personalului la schimbare; 

 Lipsa posibilităţii reale de a stimula personalul; 

 Procentul redus al veniturilor proprii; 
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Mediul extern 

Oportunităţi: 

 Accesarea de fonduri europene pentru modernizarea clădirilor spitalului şi dotarea cu 

aparatură modernă (în cazul nostru pentru abmulatorul de specialitate, termoizolare, 

etc.); 

 Înfiinţarea de noi specialităţi pe ambulatorii: diabetologie, radiologie şi imagistică, 

psihiatrie; 

 Creşterea în continuare a sumelor atrase prin CAS MUREŞ, pentru serviciile prestate; 

 Obținerea de sponsorizări din partea unor soietăţi comerciale sau a unor fundații 

pentru a asigura fondurile necesare pentru amenajarea unor spații sau pentru dotarea 

cu aparatură medicală modernă sau birotică a spitalului. 

Ameninţări 

 Neplata în totalitatate a serviciilor medicale prestate de spital, concretizate în bolnavi 

externaţi, ceea ce duce la costuri suplimentare pentru spital. Spitalul prestează 

serviciile medicale, dar CAS Mureş nu plateşte contravaloarea tuturor serviciilor 

prestate; 

 Retrocedarea clădirii secţiei unde funcţionează medicina internă, producând astfel 

pagube actului medical, datorită faptului că nu se pot realiza lucrări de intervenţii pe 

clădirea care nu este în proprietatea oraşului;  

 Costul mare al utilităţilor datorită faptului că spitalul este de tip pavilionar. 

 Dispariţia şau creşterea preţurilor la medicamente. 

III. Identificarea problemelor critice 

 În cee ace priveşte identificarea problemelor critice trebuie să menţionăm că aceste 

puncte sunt în mare parte interdependente şi nu pot fi soluţionate separat. Problemele pe care 

o să enumăr în acest capitol sunt probleme generale la nivelul unităţii sanitare, iar rezolvarea 

acestora ar deschide perspective noi pentru spital. 

 Enumerarea problemelor critice: 

1. Organizarea necorespunzătoare a spitalului; 

2. Lipsa unui sistem informatic performant;  

3. Lipsa modernizării spitalului; 

4. Lipsa acreditării; 

5. Lipsa unor angajaţi cheie; 

6. Inerţia personalului la schimbare. 

 

 Organizarea necorespunzătoare a spitalului este o problemă de bază dar nu trebuie 

înţeleasă ca planificarea şi organizarea actuală a spitalului nu este deloc optimală. Organizarea 
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în funcție de necesităţile bazate pe statistici şi pe baza criteriului de eficiență presupune o 

,,reîmprospătare” a structurii.  

 Această îmbunătăţire nu înseamnă o restructurare clasică ci de fapt eficientizarea 

funcţionării a instituţiei cu utilizarea optimală şi maxim efect a resurselor umane şi a celor 

financiare.  

 Scopul este creșterea performanței clinice și financiare a activității spitalului. Acest 

lucru trebuie să fie realizat în corelare cu regulile de finanțare care se schimbă de la o 

perioadă la alta, stabilirea unei strategii de contractare cu CJAS astfel încât venitul obținut de 

spital să fie maximizat, ținând cont de structurile existente la nivel de spital, de necesitățile 

populației și, nu în ultimul rând, de rentabilitatea diferitelor servicii medicale. 

 Lipsa modernizării spitalului este o problemă cu care se confruntă instituţia la 

momentul de faţă. Totodată, trebuie să precizez că recent au apărut surse noi de finanţare care 

ne ajută la realizarea modernizării. În detalierea proiectului de management voi detalia aceste 

aspecte.  

 La momentul actual acreditarea reprezintă o cerinţă de bază în viaţa instituţilor 

spitaliceşti. Acest punt este unul foarte important care nu poate lipsi din enumerarea 

problemelor critice.  

 Lipsa unui sistem informatic performant este o problemă cu strânsă legătură cea a 

organizării necorespunzătoare a spitalului. Această lipsă determină un efort mai mare din 

partea personalului, lipsa statisticilor la zi, un volum mai mare de redactare pentru eliberarea 

foilor de externare, etc. 

 Lipsa unor angajaţi cheie nu este una dintre cele mai mari probleme, dar lipsa unor 

profesionişti din spital care ar contribuii la o mai bună organizare a spitalului mă determină să 

accentuez această lipsă. 

 Inerţia personalului la schimbare este o problemă firească şi cred că orice 

comunitate de lucrători se confruntă cu aceast ,,sindrom”. Odată ce un angajat se acomodează 

cu o situaţie şi cu unele atribuţii, reacţia după apariţia unor situaţii noi este tot mai lentă. Acest 

punct nu reprezintă o problemă critică în sensul adevărat al cuvântului dar personalul 

spitalului trebuie dinamizat prin noi provocări pentru a creşte capacitatea de acomodare la 

schimbările profesionale şi sociale.   

IV. Selecționarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu 

motivarea alegerii făcute 

 În cazul în care trebuie să enumăr probleme prioritare mă gândesc la cele care au cel 

mai mare impact asupra funcţionării spitalului. Din enumerarea de la capitolul III. am decis să 

aleg problemele organizării necorespunzătoare a spitalului, lipsa modernizării spitalului, 

lipsa unui sistem informatic performant. Totodată trebuie să menţionez că şi celelalte 

probleme enumerate trebuie rezolvate pentru atingerea efectului maxim.  

 Organizarea necorespunzătoare a spitalului, lipsa modernizării spitalului, lipsa unui 

sistem informatic performant, lipsa acreditării sunt problemele cu cel mai mare impact pentru 

Spitalul Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure. Rezolvarea aceastei probleme presupune 

soluţionarea tuturor problemelor critice, aceste probleme figurând ca un tot unitar. 
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 Nesoluţionarea unora ar însemna lipsă de eficienţă şi ar periclita buna funcţionare a 

instituţiei pe termen mediu şi lung.   

 Efectul acestor probleme m-au determinat să le enumăr şi să propun spre remediere, 

datorită faptului că prin rezolvarea lor putem asigura buna funcţionare a instituţiei pe termen 

mediu şi lung. De fapt, aceste probleme sunt interdependente, iar efectele lor pot fi observate 

imediat datorită faptului că unitatea spitalicească este de dimensiune şi de capacitate destul de 

mică. Cred că această logică este potrivită pentru acest  spital unde aproape fiecare eveniment 

produce efect la fiecare compartiment. 

 Aşa cum am meţionat şi în partea referitoare la dotarea spitalului, unitatea noastră va 

beneficia de un proiect finanţat din fonduri nerambursabile. Proiectul a fost depus în 

parteneriat cu Consiliul Local al Oraşului Sângeorgiu de Pădure şi are ca obiect modernizarea 

şi dotarea ambulatoriului de specialitate în cadrul spitalului orăşenesc. Proiectul este eligibil 

iar contribuţia spitalului este de 1% din valoarea totală a proiectului.  

Odată cu implementarea acestui proiect vom îmbunătăţii infrastructura spitalului iar 

ambulatoriul va aduce beneficii financiare şi medicale, totodată asigurând condiţii şi spaţii 

pentru divesrificarea serviciilor medicale. 

Un alt argument pentru alegerea făcută este divergenţa între structura actuală și 

necesarul de servicii al populației. Unele secţii au o rată bună de ocupare a paturilor, grad de 

ocupare în jur de 80 %, iar la alte compartimente nu ating rata contractată. Pentru 

eficientizarea acestor servicii trebuie luate măsuri, însă acestea trebuie sa fie bazate pe cifre și 

strategie.  

Infrastructura existentă trebuie utilizată cât mai bine, deoarece nu există resurse 

financiare pentru construirea de spitale noi decât din fonduri comunitare şi naţionale, deci 

trebuie să utilizăm eficient resursele pe care le avem la dispoziție. 

Aşadar, rentabilitatea spitalului depinde de rentabilitatea individuală a 

compartimentelor și de strategia de dezvoltare a spitalului care trebuie să țină cont de acest 

aspect.  

V. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema 

prioritară identificată / problemele prioritare identificate            

1. Scop 

Scopul nostru este îmbunătăţirea structuri organizatorice şi infrastructurale pe termen 

mediu şi lung a spitalului, bazată pe nevoile populației și pe principii de eficiență.  

2. Obiective 

1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului pentru creșterea gradului de utilizare 

a paturilor;  

2. Modernizarea infrastructurii şi a dotării prin modernizarea Ambulatoriului;  

3. Utilizarea corespunzătoare a sistemului informatic; 

4. Obţinerea acreditării; 
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5. Angajarea unui director medical; 

6. Realizarea planului de conformare; 

7. Personal motivat şi pregătit.  

3. Activităţi 

a) definirea activităţilor: 

1. Creșterea gradului de utilizare a paturilor, în special în copartimentul de 

interne cronici şi pediatrie. 

 Dacă analizăm indicatoarele de utilizare a paturilor putem observa că Pediatria şi 

Internele Cronici au sub 60% rata de ocupare a paturilor. În aceste caz trebuie să mărim 

numărul paturilor pentru spitalizare de zi. Totodată vom reduce numărul de paturi pe 

spitalizare continuă. 

2. Introducerea de noi servicii medicale de specialitate odată cu modernizarea şi 

dotarea ambulatoriului actual. 

 Introducrea de noi specialităţi în ambulatoriu cum ar fi radiologia, diabetologia sau 

psihiatrie ar fi necesare şi rentabile. În ceea ce priveşte aceste specialităşi ştim că sub aria de 

aoperie a spitalului sunt mulţi pacienţi care s-ar adresa medicului specialist. Spre exemplu, 

presoane care suferă de diabet sunt într-un număr foarte mare în zonă. Numărul lor se ridică la 

peste 100 de persoane, dar date exacte nu avem la momentul de faţă. Cu privire la radiologie 

putem afirma că adresabilitatea este destul de mare. La momentul actual spitalul are laborator 

de radiologie şi de imagistică şi are un contract cu un medic specialist în radiologie şi 

imagistică, dar datorită lipsurilor de infrastructură nu putem dezvolta acest serviciu medical la 

nivel ambulator de specialitate. Totuşi, există adresabilitate şi avem pacienţi înscrişi pe lista 

de aşteptare. Odată cu implementarea proiectului pentru moderizarea şi dotarea 

ambulatoriului s-ar crea condiţiile necesare pentru aceste servicii medicale în ambulatorii.  

3. Punerea în funcţiune a unui sistem informatic modern. 

 La momentul actual spitalul deţine un sistem informatic, dar acest program nu este 

folosit la capacitate optimă. Consider că un program funcţional şi utilizat potrivit destinaţiei 

asigura colectarea şi trasmiterea datelor în timp real. Menţionez că această problemă poate fi 

rezolvată fără mari cheltuieli.  

4. Acreditarea spitalului. 

 Momentan spitalul este în curs de acreditare, reînscris în ciclul II de acreditare. 

Spitalul a fost programat pentru evaluare pentru anul 2021, Semestrul I. Obţinerea acreditări 

este imperios necesară pentru instituţie. 

5. Organizarea mai bună a serviciului de urgență şi angajarea unui director 

medical. 

 După cum ştim în cadrul spitalului funcţionează cameră de gardă. Pentru asigurarea în 

continuare a serviciului de urgenţă trebuire să efectuăm modificări la organizarea camerei de 

gardă. În cazul în care este posibil trebuie să angajăm un medic de urgenţă pentru a degreva 

medicii care lucrează în cadrul spitalului. În ceea ce priveşte lipsa directorului medical 

spitalul trebuie să angajeze un director medical pentru buna funţionare a comitetului director, 

a consiliului medical şi a întregii activităţi medicale.     
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6. Satisfacerea cerinţelor menţionate în planul de conformare. 

 Aşa cum am menţionat în cadrul prezentei lucrări, Spitalul Orăşenesc Sângeorgiu de 

Pădure are Plan cadru de conformare pentru anii 2017-2020 nr. 110/24.03.2017. Realizarea 

celor descrise în planul de conformare sunt foarte importante, impun anumite costuri dar pot fi 

realizate până la sfârşitul anului 2020. 

b) Grafic Gantt 

Măsurile propuse a fi implementate necesită o bună planificare, etapele de parcurs 

fiind interdependente. În graficul de mai jos sunt prezentați pașii necesari a fi parcurși, 

precum și încadrarea în timp: 

 

Activitate 2020 2021 2022 

Creșterea gradului de utilizare 

a paturilor, în special în 

copartimentul de interne 

cronici şi pediatrie. 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Introducerea de noi servicii 

medicale de specialitate odată 

cu modernizarea şi dotarea 

ambulatoriului actual. 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Punerea în funcţiune a unui 

sistem informatic modern. 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Acreditarea spitalului. Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Organizarea mai bună a 

serviciului de urgență şi 

angajarea unui director 

medical. 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Satisfacerea cerinţelor 

menţionate în planul de 

conformare. 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

Trim. 

I-II 

Trim. 

III-IV 

c) Resurse necesare 

 Financiare și materiale:  

 Pentru creşterea gradului de utilizare a paturilor, în special în copartimentul de interne 

cronici şi pediatrie spitalul va suporta cheltuielile din bugetul propriu. Trebuie să precizăm că 

aceste costuri nu vor fi mari. 

Trebuie să precizăm că modernizarea şi dotarea ambulatoriului de specialitate nu este 

posibilă din resurse proprii. Pentru introducerea de noi servicii medicale de specialitate odată 

cu modernizarea şi dotarea ambulatoriului actual avem nevoie de resurse mult ma mari.  Din 

acest motiv, spitalul împreună cu Consiliul Local al Orașului Sângeorgiu de Pădure a depus 

pentru finanţare un proiect pentru modernizarea şi dotarea ambulatoriului de specialitate la 

ADR Centru Alba Iulia. Proiectul a fost declarat eligibil pentru finanţare şi a fost semnat 
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contractul de finanţare. Aşadar, pentru acest obiectiv resursele vor fi asigurete din fonduri 

europene. 

Pentru punerea în funcţiune a unui sistem informatic modern nu trebuie să cheltuim 

sume considerabile pentru că programul există deja la nivelul spitalului. Funcţionarea 

optimală a sistemului informatic va fi realizat din surse proprii. 

Acreditarea spitalului, organizarea mai bună a serviciului de urgență şi angajarea unui 

director medical şi satisfacerea cerinţelor menţionate în planul de conformare vor fi acoperite 

din resurse proprii. În cazul în care realizarea acestor obiective nu va fi posibilă dein resurse 

proprii spitalul va apela la ajutorul Consiliului Local sau la eventuale donaţii şi sponsorizări. 

Totodată, în cazul în care apar alte susrse de finanţare sum ar fi fondurile europene şi 

naţionale spitalul va încerca să obţină fonduri şi din aceste surse. 

Umane:  

Pentru punerea în practică a acțiunilor propuse nu sunt necesare resurse umane 

suplimentare, ele existând în spital, mai puțin pentru camera de gardă, director medical şi 

ambulatorii nou înființate, unde, după caz, vom avea nevoie de medici şi asistenţi medicali noi 

sau supraspecializarea celor existenți. 

d) Responsabilități 

 Creșterea gradului de utilizare a paturilor, în special în copartimentul de interne 

cronici şi pediatrie – manager, director medical, şef compartiment; 

 Introducerea de noi servicii medicale de specialitate odată cu modernizarea şi 

dotarea ambulatoriului actual. - manager, director medical; 

 Punerea în funcţiune a unui sistem informatic modern – manager şi administrator. 

 Acreditarea spitalului - manager, director medical, director financiar-contabil, șef 

compartiment. 

 Angajare director medical – Consiliu de administraţie, manager, iar pentru 

organizarea mai bună a serviciului de urgență – manager şi director medical 

 Satisfacerea cerinţelor menţionate în planul de conformare – manager şi 

adminitrator. 

Rezultate așteptate 

 Prin realizarea obiectivelor, ne așteptăm la: 

- Îmbunătățirea, diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite; 

- Creșterea adresabilității și diminuarea fenomenului de migrare a pacienților către alte 

spitale; 

- Îmbunătățirea rezultatelor economice ale compartimentelor; 

- Îmbunătățirea activității compartimentelor cu rezultate nesatisfăcătoare; 

- Optimizarea cheltuielilor și maximizarea veniturilor; 

- Creșterea performanței financiare a compartimentelor; 

- Creșterea veniturilor prin maximizarea sumei contractate cu CJAS; 

- Păstrarea echilibrului financiar al spitalului / prevenirea acumulării datoriilor; 

- Folosirea mai eficientă a infrastructurii; 
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- Reducerea sau chiar eliminarea timpului în care personalul nu are activitate; 

- Îmbunătățirea gradului de satisfacție al propriilor angajați; 

- Adaptarea managementului Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure la noile 

provocări din domeniul sănătăţii. 

Indicatori – evaluare, monitorizare 

 Pe tot parcursul derulării activităților, încă din faza inițială, se va desfășura o activitate 

de supervizare și de remediere a activităților care se derulează nefavorabil, ținându-se cont de 

bugetul disponibil. Monitorizarea se va realiza prin indicatorii de rulaj, care vor fi urmăriți 

lunar. În completarea acestora se vor adăuga indicatorii incluși în procesul de acreditare al 

spitalelor precum și cei cuprinși în contractul de management. 

 Evaluarea finală va evidenția eficacitatea și eficiența măsurilor luate privind 

organizarea serviciilor de sănătate de la nivelul Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure, 

având în vedere maximizarea veniturilor și optimizarea cheltuielilor în scopul îmbunătățirii și 

creșterii performanței financiare respectiv a calității serviciilor oferite populației. 

 În ceea ce priveşte monitorizarea celorlalte activităţi care nu au indicatori cum ar fi 

cele de modernizarea şi dotarea ambulatoriului vor fi avute în vedere graficele existente la 

nivel de proiect. Totodată, Consiliul de administraţie şi comitetul de director va monitoriza în 

permanenţă activităţile definite. 

Concluzii 

Obiectivele şi activităţile formulate trebuie realizate potrivit celor precizate în cadrul 

prezentei lucrări. Aceste puncte sunt imperioase iar realizarea lor conduc la buna funcţionare 

a instituţiei pe termen mediu şi lung.  

Echipa de conducere a Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure va urmări 

obiectivele propuse şi creșterea calității serviciilor oferite, care să conducă asigurarea 

condiţiilor optimale pentru tratarea pacienţilor, satisfacţia personalului medical, contribuind la 

întărirea prestigiului Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure. 

Bibliografie 

- l. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 

completările ulterioare, TITLUL VII – Spitalele; 

- 2. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public; 

- 3. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 320/2007, privind aprobarea 

conținutului contractului de administrarea secției/laboratorului sau serviciului 

medical din cadrul spitalului public, cu modificările și completările ulterioare; 

- 4. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1043/2010, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului 

public, cu modificările și completările ulterioare; 

- 5. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1384/2010, privind aprobarea modelului-



Page 18 of 18 

 

cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a 

activității managerului spitalului public, cu modificarile și completarile ulterioare. 

- 6. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 914/2006 pentru aprobarea Normelor 

privind condițiile pe care trebuie să le îndeplineasca un spital în vederea obținerii 

autorizației sanitare de functionare, cu modificarile și completările ulterioare;  

- 7. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 377/2017, privind aprobarea normelor tehnice 

de realizare aprogramelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 – 2018, cu 

modificarile și completările ulterioare;   

- 8. Legea nr. 46/2003, privind drepturile pacientului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- 9. Ordinul nr. 600/2018 pentru  aprobarea  Codului controlului intern/managerial 

al entității publice; 

- 10. Hotărârea nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a 

Contractului - cadru care reglementează condițiile acordarii asistenței medicale, a 

medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 

de sănătate pe anii 2018 – 2019; 

- Site Spital Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure; 

- Autorizaţiei Sanitară de Funcţionare nr. 736/17.05.2018; 

- Plan cadru de conformare pentru anii 2017-2020 cu nr. 110/24.03.2017.  

- Date oferite de către Spitalul Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure. 

 

 

 

 

 

 


