
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

 

1. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE A SPITALULUI 

 

Spitalul Orăşenesc Buhuşi este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, ce are 

sediul administrativ în str. Văioagă, nr. 3, Buhuși, jud. Bacău. Această unitate sanitară cu 

personalitate juridică are un număr de 203 paturi şi asigură servicii medicale preventive, 

curative şi de recuperare, funcţionând pe principiile prevăzute în Legea nr.95/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare, având ca sarcină prioritară asigurarea asistenţei medicale 

de specialitate (spitalicească şi ambulatorie).  

Spitalul are în componenţa sa arhitecturală, sediul principal – construit în anul 1977, 

doua secţii în sistem pavilionar (Secţia boli infecţioase – construită înanul 1977, Secţia 

psihiatrie cronici – clădire istorică, şi un dispensar T.B.C. extern – construit în anul 1970. Toate 

aceste clădiri însumează o suprafaţă construită de 5093 mp.şi deţin autorizaţie sanitară de 

funcţionare eliberată de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău. 

 In conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a 

criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, Spitalul 

Orăşenesc Buhuşi este clasificat în categoria IV. Unitatea deserveşte în prezent o populaţie de 

aproximativ 35.000 locuitori din Buhuşi şi zona rurală limitrofă, acest efectiv fiind diminuat în 

ultimii 5 ani de la aproximativ 40.000 locuitori datorită scăderii natalităţii şi emigrării, în 

contextul menţinerii mortalităţii generale la nivel ridicat. Analizând în timp, distribuţia 

populaţiei pe grupele mari de vârstă, se remarcă scăderea populației din grupa 0-14 ani, 

scăderea populației din grupa 15-59 ani şi creşterea populaţiei la grupa de vârstă peste 65 de ani, 

determinând      aşa-zisa “îmbătrânire demografică” a populaţiei. 

Structura organizatorică a unităţii sanitare este aprobată de Consiliul Local Buhuşi prin 

HCL nr. 1/14.01.2015 şi modificată de HCL 43/28.02.2018, cu avizul Ministerului Sănătăţii, 

având la bază hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi se 

prezintă astfel: 

SPITALIZARE CONTINUĂ     

- Secţia medicină internă – 35 paturi 

Din care:    

Compartiment cardiologie – 5 paturi 

Compartiment reumatologie – 5 paturi 

- Secţia chirurgie generală – 27 paturi 

Din care: 

Compartiment ortopedie-traumatologie – 4 paturi 

Compartiment pediatrie – 15 paturi 

Din care: 

 Terapie acută – 5 paturi 

Compartiment A.T.I. – 5 paturi 

Secţia psihiatrie cronici – 32 paturi 

Secţia boli infecţioase – 25 paturi 

Secţia medicină internă cronici – 15 paturi 

Compartiment neurologie – 10 paturi 

Compartiment îngrijiri paliative – 9 paturi 

 

Total spitalizare continuă = 173 paturi 

 

Însoţitori -10 paturi 

 

Structura spitalizare de zi 

Specialităţi medicale – 8 paturi 



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

Medicină internă – 3 paturi 

Reumatologie – 1 pat 

Neurologie – 1 pat 

Cardiologie – 1 pat 

Oftalmologie – 1 pat 

Dermatologie – 1 pat 

Specialităţi chirurgicale – 7 paturi 

Chirurgie – 2 paturi 

Ortopedie – 1 pat 

Urologie – 1 pat 

O.R.L.- 1 pat 

Obstetrică-Ginecologie – 2 paturi 

Pediatrie – 2 paturi 

Boli infecţioase – 3 paturi 

 

Total structură spitalizare de zi = 20 paturi 

 

TOTAL GENERAL = 203 PATURI 

 

Din structură mai fac parte: 

Compartiment Primiri Urgenţe 

Farmacie 

Bloc operator 

Sterilizare 

Unitate Transfuzii Sanguine 

Laborator radiologie şi imagistică medicală 

Laborator analize medicale  

Serviciul anatomie patologică 

Citologie 

Histopatologie 

Prosectură 

Cabinet planificare familială 

Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

Compartiment de evaluare şi statistică medicală 

Dispensar T.B.C. 

Cabinet consultaţii adulţi 

Cabinet consultaţii copii 

Cabinet asistente teren 

Radiologie 

 

AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CU CABINETE ÎN 

URMĂTOARELE SPECIALITĂŢI : 

 

Medicină internă 

Cabinet recuperare medicină fizică şi balneologie 

Chirurgie generală 

Ortopedie şi traumatologie 

O.R.L. 

Obstetrică-ginecologie 

Dermatovenerologie 

Oftalmologie 

Pediatrie 

Reumatologie 



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

Neurologie 

Cardiologie 

Psihiatrie 

Boli infecţioase 

Urologie 

APARAT FUNCŢIONAL 

STRUCTURA DE MANAGEMENT A CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 

Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat. 

 

Organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Orăşenesc Buhuşi, aprobate anual de 

organele de conducere şi de ordonatorul principal de credite prevăd un numar de 300 de posturi, 

din care 34 nu sunt ocupate. La data de 30.09.2018 statul de personal pe categorii profesionale 

se prezintă astfel: 

 

 

 

CATEGORII PROFESIONALE 

 

NUMAR 

PERSONAL 

ÎNCADRAT 

 

PONDERE 

DIN 

TOTAL % 

MEDICI 20 10,23 % 

MEDICI REZIDENTI 13 4,55 % 

ALT PERSONAL MEDICAL CU STUDII 

SUPERIOARE 

6 1,89 % 

FARMACIȘTI 1 0,38 % 

PERSONAL MEDIU SANITAR 119 42,8 % 

STATISTICIENI 1 0,38 % 

PERSONAL AUXILIAR ( INFIRMIERI, 

ÎNGRIJITORI, BRANCARDIERI ) 

70 25,76 % 

MUNCITORI CALIFICAŢI 15 6,1 % 

PERSONAL DESERVIRE 8 3,03 % 

PERSONAL TESA 13 4,92 % 

TOTAL 266  

 

 

 
 

MEDICI MEDICI REZIDENTI

ALT PERSONAL CU STUDII SUPERIOARE FARMACIŞTI

PERSONAL MEDIU SANITAR STATISTICIENI

PERSONAL AUXILIAR MUNCITORI CALIFICAŢI

PERSONAL DESERVIRE PERSONAL TESA



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

 

EVOLUŢIA INDICATORILOR STATISTICI MEDICALI 

 

 

Dinamica pacienților internați 

 

 SEM I 2017 

 

SEM II 2017 SEM 1 2018 

 Spit. 

cont. 

Spit. 

zi 

Spit. 

cont. 

Spit. 

zi 

Spit. 

cont. 

Spit. 

zi 

Nr. cazuri internate 

din care: 

2613 5760 2371 7336 2743 7457 

Nr. cazuri 

fără CNP 

nou-

născuți 

0 0 0 0 0 0 

adulți 0 

 

0 4 6 3 3 

Nr. cazuri externate 2683 

 

5760 2391 7338 2710 7451 

Nr. cazuri transferate  

(către alte unități 

spitalicești) 

0 0 0 0 0 0 

Nr. cazuri decedate 66 

 

1 60 2 79 0 

Nr. cazuri contractate 1941 

 

3807 1980 4788 2045 4676 

Nr. cazuri internate 

ca urgențe/din total 

cazuri externate 

1475 / 

2683 

3223 / 

5760 

1317 / 

2391 

4029 / 

7338 

1639 / 

2710 

3847 / 

7451 

Nr. cazuri cu 

spitalizare de zi* 

25  - 8  -  8  - 

Număr cazuri 

internate prin 

ambulatoriu 

din care: 

1138 2537 1054 3307 1104 3604 

 

în 

spitalizare 

continuă 1138  - 1054  - 1104  - 

de zi  - 2537  - 3307  - 3604 

 

 

 Din analiza datelor statistice mai sus prezentate, reiese faptul ca în anul 2017 pentru 

spitalizarea continuă au fost internate 4984 cazuri și contractate cu C.A.S. Bacău doar 3921 

cazuri. Se înregistrează un număr de 1063 cazuri internate în spitalizarea continuă ce au generat 

costuri peste limita finanțării de la C.A.S. Bacău. 

 Același fenomen se înregistrează și la capitolul spitalizare de zi pentru anul 2017. Au 

fost contractate un număr de 8595 cazuri și au fost internate 13096 cazuri. Un număr de 4501 

cazuri spitalizare de zi sunt peste limita de finanțare din contractul cu C.A.S. Bacău. 

  Această abordare, dată de subdimensionarea contractului  cu C.A.S. Bacău, aduce un 

dezechilibru major bugetului de venituri și cheltuieli și are ca efect principal alterarea calității 

actului medical.  



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

 

Indicatori de performanță pentru structura cu paturi - 2017 

 

Nr. 

Crt

. 

Denumire secție sau 

compatiment de sine 

stătător 

Nr. 

paturi 

Nr.  

medici  

ICM DMS Nr. 

cazuri 

internate 

Nr. cazuri 

externate 

1 SECTIA MEDICINA 

INTERNA 

35 4 1.1694 7.69 1157 1154 

2 COMP. MEDICINA 

INTERNA CRONICI 

15 2 0.8111 9.97 492 498 

3 COMPARTIMENT 

INGRIJIRI PALIATIVE 

9 1 1.2995 13.72 230 225 

4 SECTIE CHIRURGIE 

GENERALA 

27 2 1.0557 7.28 848 860 

5 COMP. NEUROLOGIE 10 1   6.75 414 415 

6 COMP. PEDIATRIE 15 3 1.0372 3.81 808 813 

8 SECTIE PSIHIATRIE 

CRONICI 

37 2 1.2591 48.97 285 356 

9 COMP. BOLI 

INFECTIOASE 

20 3 1.2069 6.92 750 753 

10 STRUCTURA PATURI 

ZI 

20 0     5844 5844 

  TOTAL 188 22 1.1128 10.06 18080 18172 

 

 

 

 

SITUAŢIA FINANCIARĂ 

 

Structura bugetului de venituri 2017 

 

 

SURSA 

 

VENITURI 

 

 

MII LEI 

 

% 

 

 

CONTRACT CU 

C.A.S. 

Spitalizare continuă 916.952 46,2 

Spitalizare de zi 147.890 7,4 

Ambulatoriu clinic integrat 64.562 3,3 

Ambulatoriu paraclinic integrat 20.366 1 

 

 

 

ALTE 

VENITURI 

Rezidenți, dispensare TBC  165.609 8,4 

Subventii de la bugetul de stat pentru 

acoperirea cresterilor salariale 

578.485 29 

Venituri din alte taxe (taxa de internare, CT, 

echografie, analize medicale cu plata, servicii ) 

34.369 1,7 

Venituri bugete locale (Primaria Buhuși) 54.961 2,8 

  TOTAL 1.983.194 100 

 



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

Structura bugetului de cheltuieli 2017 

 

 

CHELTUIELI 

 

 

MII LEI 

 

% 

Salarii 1.377.924 70,29  

Plata garzilor 101.429 5,17 

Medicamente 4.651 0,23 

Materiale sanitare  37.765 1,9 

Materiale de curățenie 9.294 0,47 

Reactivi  271 0,01 

Biocide 10.299 0,52 

Hrană  12.319 0,62 

Spălatorie  6.368 0,32 

Întreținere 638 0,03 

Mentenanță 5.428 0,27 

Amortizare 8.626 0,44 

Reparații curente 25.772 1,31 

Alte cheltuieli 260.562 13,3 

Cheltuieli de investitii 24.588 1,25 

TOTAL 1.960.364 100% 

 

 

 

2. ANALIZA SWOT A SPITALULUI 

 

Puncte tari: 

 

 Diversitatea de servicii medicale (spitalizare continuă, spitalizare de zi, servicii în regim 

ambulator, servicii de urgență); 

 Adresabilitate crescută; 

 Personal cu înaltă calificare şi pregătire permanentă prin participarea la cursuri, 

seminarii, congrese de specialitate;   

 Certificare SR EN ISO 9001:2015 - Sistem de management al calitatii; 

 Spitalul este acreditat ANMCS; 

 Implicarea autorităților locale în dezvoltarea spitalului, prin alocarea de fonduri pentru 

reabilitare și modernizare. 

 

 

Puncte slabe: 

 

 Finantare insuficientă rezultată din contractul cu C.A.S. Bacău (tarife de decontare a 

serviciilor medicale și a investigațiilor medicale cu mult sub costurile reale); 

 Management neperformant înregistrat la nivelul Ambulatoriului Integrat; 

 Lipsa finanțării de la bugetul de stat pentru Compartimentul Primiri Urgențe;  

 Lipsa unei culturi organizaţionale care să susţină strategiile spitalului și să favorizeze 

munca în echipă; 



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

 Slaba capacitate de monitorizare a modului de îndeplinire a sarcinilor atât la nivel 

individual, cât şi între departamente; 

 Deficienţe în asumarea responsabilităţilor și lipsa de continuitate în alocarea sarcinilor; 

 Comunicare internă și externă neconformă; 

 Nu există o strategie a veniturilor proprii; 

 Sistem informatic folosit la parametri reduși; 

 Lipsa unui mecanism funcţional de urmărire a utilizării eficiente a alocărilor bugetare pe 

secţii; 

 Buget de venituri şi cheltuieli dezechilibrat, în sensul insuficienței și dependenței de 

fondurile obținute prin contractul cu C.A.S. Bacău; 

 Lipsa specialiştilor (medici) în anumite specialităţi; 

 Imposibilitatea motivării profesionale în funcţie de indicatori asumaţi; 

 Aprovizionarea insuficientă cu medicamente, reactivi, materiale sanitate şi de laborator; 

 Alocația de hrană / pacient sub nivelul acceptat; 

 Costuri mari pentru utilitaţi; 

 Lipsa aparaturii medicale de înaltă performanţă în toate secţiile. 

 

 

Oportunităţi: 

 

 Implicarea autorităților locale în îmbunătățirea condițiilor de acordare a serviciilor 

medicale și diversificarea ofertei de servicii în funcție de necesitățile pacienților 

deserviți; 

 Diversificarea serviciilor medicale acordate populaţiei prin punerea în funcţiune a 

compartimentelor şi cabinetelor aprobate în structura spitalului si crearea de noi 

structuri; 

 Angajarea personalului de specialitate necesar funcționării tuturor compartimentelor şi 

cabinetelor din structura spitalului; 

 Posibilitatea atragerii de fonduri şi finanţări prin granturi europene; 

 Atragerea de fonduri prin implementarea unor programe de sănătate; 

 Maximizarea factorilor care intră în componenţa finanţării pe caz, respectiv: tariful pe 

caz ponderat, ICM-ul (indicele de complexitate al cazurilor); 

 Încadrarea celorlalţi parametri în valori cât mai apropiate de cele optime stabilite prin 

acte normative (durata medie de spitalizare, numărul de externări, indicele de utilizare a 

paturilor, etc) ; 

 Creşterea cererii de servicii medicale oferite prin spitalizare de zi şi ambulator, datorită 

disfuncţionalităţii reţelei primare de asistenţă medicală; 

 Posibilitatea stabilirii de parteneriate cu furnizorii privaţi de servicii medicale. 

 

Ameninţări: 

 Subfinanțarea domeniului sanitar printr-o slabă alocare din PIB; 

 Migrarea profesioniştilor spre sectorul privat şi spre piaţa de muncă din UE;  

 Slaba finanțare duce la slabe condiții de muncă (lipsă medicamente, materiale sanitare) 

cu repercursiuni asupra climatului profesional; 

 Suprasolicitarea personalului medico-sanitar și TESA, în condițiile creșterii volumului 

activității administrative, în detrimentul timpului alocat actului medical; 

 Schimbări legislative frecvente și uneori contradictorii; 

 Imposibilitatea planificării financiare la începutul anului; 

 Subfinanțatea serviciilor medicale decontate în baza contractului cu C.A.S. Bacău față 

de costul real; 



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

 Responsabilitatea asigurării standardelor de calitate pentru serviciile medicale şi 

funcţionarea spitalelor revine în exclusivitate conducerii spitalului; 

 Distanța mica față de Spitalul Județean de Urgență Bacău; 

 Migrarea populaţiei active către zone dezvoltate economic; 

 Îmbătrânirea populaţiei cu presiune din ce în ce mai mare pe sistemul sanitar; 

 Acoperirea cu personal medical, în special medici, foarte dificilă datorită lipsei de 

interes a acestora pentru spitalele mici; 

 Îmbătrânirea personalului medical și lipsa de stimulente pentru atragerea și formarea 

tinerilor specialiști. 

 

3. IDENTIFICATREA PROBLEMELOR CRITICE 

Spitalul Orășenesc Buhuși se confruntă cu multe probleme critice evidențiate ca puncte 

slabe în analiza SWOT. Toate sunt prioritare. Prezentul proiect tratează trei dintre aceste 

probleme ce răspund la criteriile de selecție, ce au fost identificate pe baza analizei indicatorilor 

de performanţă și necesită a fi rezolvate de urgență: 

 Management neperformant înregistrat la nivelul Ambulatoriului Integrat; 

 Lipsa finanțării de la bugetul de stat pentru Compartimentul Primiri Urgențe; 

 Nu există o strategie a veniturilor proprii. 

 

4. SELECȚONAREA UNOR PROBLEME PRIORITARE, CU MOTIVAREA 

ALEGERII FĂCUTE 

Politica în domeniul calităţii, în concordanţă cu viziunea, misiunea şi valorile 

organizaţiei, defineşte direcţia de dezvoltare prin utilizarea optimă a resurselor, adaptarea 

continuă la mediul intern şi extern, astfel încât să satisfacă cerinţele pieţei serviciilor de 

sănătate, stabilind obiective congruente şi activităţile conexe realizării acestora. 

Motivarea alegerii problemelor prioritare este dată de nevoia imperativă de 

îmbunătăţire a indicatorilor de performanţă şi de calitate  a  serviciilor medicale din Spitalul 

Orășenesc Buhuși, atribute și funcții ale sistemului de management integrat al calității 

serviciilor medicale. 

 

1. Identificarea unor soluţii pentru a asigura funcţionarea la capacitate 

superioară a Ambulatoriului  Integrat;  

2. Realizarea unui plan de management pentru obținerea finanțării C.P.U. de 

la bugetul de stat; 

3. Realizarea unui plan de management al veniturilor proprii. 

 

 

5. DEZVOLTAREA PROIECTULUI DE MANAGEMENT PENTRU 

PROBLEMELE  PRIORITARE IDENTIFICATE  

 

SCOPUL proiectului de management este de a oferi o analiză externă obiectivă 

și de a proiecta soluții pentru  îmbunătățirea  indicatorilor de performanță ai Spitalului 

Orășenesc Buhuși, printr-o strategie aferentă Managementului Calităţii Serviciilor 

Medicale, care să ducă la: 



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

o Gestionarea eficientă a circuitului pacienților în cadrul spitalului; 

o Identificarea problemelor de sănătate a pacienţilor şi răspunsul la acestea, ca 

punct de plecare al planificării, dezvoltării şi organizării serviciilor medicale; 

o Eficientizarea activitatii in vederea obtinerii echilibrului financiar intre venituri si 

cheltuieli, atragerea de resurse noi in vederea imbunatatirii calitatii ingrijirilor; 

o Creșterea nivelului de satisfacție al pacienților. 

 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 1 

 

Identificarea unor soluţii pentru a asigura funcţionarea la capacitate 

superioară a Ambulatoriului Integrat;  

 

Ambulatoriul Integrat funcționează cu un număr mediu/an de 25 medici pentru 

15 specialități: Medicină internă, Recuperare, medicină fizică şi balneologie, Chirurgie 

generală, Ortopedie şi traumatologie, O.R.L., Obstetrică-ginecologie, 

Dermatovenerologie, Oftalmologie, Pediatrie, Reumatologie, Neurologie, Cardiologie, 

Psihiatrie, Boli infecţioase, Urologie. 

 

Indicatori de management pentru Ambulatoriul Integrat – anul 2017 

 

INDICATOR / CRITERIU DE PERFORMANŢĂ VALORI REALIZATE 

 

Nr. total de consultații in ambulatoriu 

 
21047 

Nr. total de pacienți internati prin ambulatoriu 

 
8091 

Număr mediu de cosultaţii / medic în ambulatoriu / an 

 
842 

Număr mediu de cosultaţii / medic în ambulatoriu / zi 

 
3,5 

 

Având în vedere faptul că normele Casei de Asigurări de Sănătate Bacău încadrează 4 

consultații / oră pentru decontarea serviciilor la toate specialitățile medicale din Ambulatoriul 

Integrat, mai puțin în specialitatea Psihiatrie unde încadrarea este de 2 consultații / oră, 

analizând indicatorii de management pentru anul 2017, rezultă faptul că, in medie anuală, un 

medic din acest sector lucrează mai puțin de o oră pe zi. Prin această analiză se evidențiază 

caracterul critic al acestei probleme ce necesită rezolvare urgentă. 

 

Activitati 

 Implementarea unui nou model de management al resurselor umane; 

 Promovarea unui management participativ, unde comunicarea internă performantă, 

conștientizarea și responsabilizarea tuturor salariaților spitalului ocupă un loc important; 

 Urmarirea realizarii tuturor veniturilor contractate cu CAS Bacau; 



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

 Stimularea cresterii serviciilor din Ambulatoriul Integrat  prin programe de planificare a 

consultaţiilor; 

 Program de functionare adaptat cerintelor pacientului;  

 Informarea continuă a pacienților cu privire la drepturile și obligațiile ce le au în cadrul 

actului medical; 

 Dotarea cu aparatură a cabinetelor din Ambulatoriul Integrat; 

 Promovarea unei bune comunicari externe cu medicii de familie; 

 Inițierea unui program de marketing a serviciilor medicale pentru agenții economici din 

zona de influență a unității sanitare. 

 

Rezultate aşteptate: 

 Creşterea eficienţei şi calităţii actului medical; 

 Cresterea numarului de consultații în ambulator și diversificarea acestora;  

 Creşterea nivelului de satisfacţie al pacienţilor; 

 Creşterea nivelului de satisfacţie al personalului medical; 

 Atragerea şi menţinerea personalului valoros; 

 Cresterea valorii contractului cu C.A.S. Bacău;  

 Îmbunătăţirea indicatorilor de activitate ai spitalului; 

 Degrevarea C.P.U. de afluxul de pacienți cu patologii care nu reprezintă urgență 

medicală și pot fi consultați în Ambulatoriul Integrat; 

 Îmbunatatirea imaginii spitalului în randul pacientilor și a mass-media. 

 

 Indicatori de evaluare: 

 Număr de pacienţi consultați în ambulatoriu; 

 Număr de pacienţi internaţi cu bilet de trimitere din ambulatoriu;  

 Număr mediu de cosultaţii / medic în ambulatoriu / an; 

 Valoarea serviciilor medicale decontate de  C.A.S. Bacău; 

 Număr de reclamații / plângeri ale pacienților. 

 

 

Diagrama GANTT – Anexa 1. 

 



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 2 

Realizarea unui plan de management pentru obținerea finanțării C.P.U. de la 

bugetul de stat 

Compartimentul Primiri Urgențe. este un aparat functional cu adresabilitate crescută, 

fară finanțare de la bugetul de stat, mare consumator de resurse din bugetul spitalului, unde un 

număr reprezentativ de pacienți au patologii ce se pot investiga și diagnostica în Ambulatoriul 

Integrat.  

Indicatori de management pentru C.P.U. – ANUL 2017 

 

INDICATOR / CRITERIU DE PERFORMANŢĂ 

 

VALORI  REALIZATE 

Nr. cazuri prezentate în C.P.U. 12923 

Nr. cazuri internate din cazuri prezentate în C.P.U. 2793 

Număr mediu de cosultaţii/medic în C.P.U./an 3231 

 

Din analiza indicatorilor de performanță pentru anul 2017 reiese faptul ca dintr-un 

număr de 12923 cazuri prezentate în CPU doar 2793 cazuri - 22% au fost internate în unitatea 

cu paturi, costurile diferenței de 10130 cazuri - 78% fiind suportate integral din bugetul 

spitalului. 

            

Activitati: 

 Identificarea și remedierea neconformităților existente la nivelul C.P.U.;  

 Dotarea cu aparatură medicală specifică acestei specialități; 

 Atragerea şi menţinerea personalului valoros; 

78% 

22% 

Nr. Cazuri prezentate în CPU

Nr. Cazuri internate din cazurile prezentate în CPU



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

 Implementarea unui nou model de management al resurselor umane la nivelul C.P.U.; 

 Informarea continuă a pacienților cu privire la drepturile și obligațiile ce le au în cadrul 

actului medical; 

 Efectuarea unui triaj corect pacienților care se prezintă la C.P.U. pentru a fi evaluați și 

clasificați, luând în considerare starea lor clinică și acuzele cu care se prezintă, corelate 

cu vârsta și antecedentele acestora, stabilitatea funcțiilor vitale, potențialul de agravare a 

stării lor, necesitatea instituirii unui tratament sau a efectuării unor investigații, precum 

și alte date considerate relevante astfel încât să fie stabilită prioritatea cu care un pacient 

este asistat și nivelul de asistență necesară acestuia; 

 Depunerea tuturor diligențelor către Ministerul Sănătății pentru finanțarea C.P.U.  

 

Rezultate aşteptate: 

 Îndeplinirea tuturor condițiilor impuse de legislația în vigoare pentru funcționarea 

C.P.U. cu finanțare de la bugetul de stat; 

 Degrevarea bugetului spitalului de povara finanțării medicinei de urgență, care în 

condiții normale se impune a fi finanțată de la bugetul de stat; 

 Creşterea eficienţei şi calităţii actului medical; 

 Creşterea nivelului de satisfacţie al pacienţilor; 

 Creşterea nivelului de satisfacţie al personalului medical; 

 Îmbunătăţirea indicatorilor de activitate ai spitalului; 

 Îmbunatătirea imaginii spitalului in randul pacientilor si a mass-media. 

 

 Indicatori de evaluare: 

 Nr. cazuri prezentate în C.P.U.; 

 Nr. cazuri internate din cazurile prezentate în C.P.U.; 

 Număr mediu de cosultaţii / medic în C.P.U. / an; 

 Valoarea decontată de la bugetul de stat pentru C.P.U.; 

 Număr de reclamații / plângeri ale pacienților. 

 

 

Diagrama GANTT – Anexa 2. 



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 3 

 

Realizarea unui plan de management al veniturilor proprii 

 

Structura bugetului de venituri 2017 

 

SURSA 

 

VENITURI 

2017 

MII LEI % 

 

 

CONTRACT  

CU C.A.S. 

Spitalizare continuă 916.952 46,2 

Spitalizare de zi 147.890 7,4 

Ambulatoriu clinic integrat 64.562 3,3 

Ambulatoriu paraclinic integrat 20.366 1 

 

 

 

ALTE 

VENITURI 

Rezidenți, dispensare TBC  165.609 8,4 

Subventii de la bugetul de stat pentru 

acoperirea cresterilor salariale 

578.485 29 

Venituri din alte taxe (taxa de internare, CT, 

echografie, analize medicale cu plata, servicii) 

34.369 1,7 

Venituri bugete locale (Primaria Buhuși) 54.961 2,8 

  TOTAL 1.983.194 100 

 

Din analiza indicatorilor financiari pentru anul 2017 reiese faptul că veniturile din alte 

taxe (servicii medicale cu plată, investigații paraclinice și analize de laborator la cerere în 

Ambulatoriul Integrat, taxa de internare) reprezintă 234.369 mii lei - 2% din total buget de 

venituri.  

Se observă o activitate scăzută la nivelul Ambulatoriului Integrat, în contrapartidă cu 

depășirea numărului de internări contractate, în cadrul cărora se efectuează analizele medicale și 

investigațiile paraclinice necesare diagnosticării pacienților.  

Conceptul ”dacă te internezi, nu te costă analizele medicale și investigațiile 

radiologice” se impune a fi reformat. 

Reorganizarea sistemului trebuie să se bazeze pe o evaluare și o încadrare corectă a 

circuitului pacientului la intrarea în Spitalul Orășenesc Buhuși. 

 



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

 Îmbunătățirea mecanismelor și procedurilor de comunicare cu pacienții pentru o 

planificare reală a suportului financiar extern;  

 Evidenţierea costurilor reale ale serviciilor medicale versus respectarea prevederilor 

legale de încadrarea în bugetul aprobat; 

 Plata contravalorii serviciilor medicale pe bază de criterii obiective; 

 Evidenţierea cheltuielilor efectuate pentru fiecare pacient, pentru toate serviciile 

medicale de care beneficiază sau a beneficiat; 

 Creşterea capacităţii de control al costurilor. 

 

Activitati: 

 Inițierea unui program de marketing a serviciilor medicale;  

 Urmarirea realizarii veniturilor din surse proprii; 

 Elaborarea de instrumente de control și filtre la fiecare fază de proces desfășurat;  

 Analiza veniturilor pe tipuri de servicii oferite de către spital si pe tipuri de provenienţă;  

 Urmărirea respectării disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor şi 

compartimentelor prin intermediul consiliului medical;  

 Identificarea surselor pentru creşterea veniturilor proprii ale spitalului, în limitele legii; 

 Demersuri pentru obținerea de donații și sponsorizări. 

 

Rezultate aşteptate: 

 Îmbunătăţirea indicatorilor financiari ai spitalului; 

 Eliminarea suspiciunii de corupție; 

 Îmbunatatirea imaginii spitalului în rândul pacienților și a mass-media. 

 

Indicatori de evaluare: 

 Execuţia bugetară faţă de bugetul de venituri aprobat; 

 Procentul veniturilor proprii din total venituri spital; 

 

 

Diagrama GANTT – Anexa 3. 



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

 

 

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 

 Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii; 

 OUG 93/2008 privind modificarea si completarea Legii 95/2006; 

 Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor; 

 Ordinul MS 914/2006 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în 

vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;. 

 Ordinul MS nr. 446/2017 privind aprobarea standardelor, procedurilor si metodologiei 

de evaluare si acreditare a spitalelor; 

 Ord. 1706/25.10.2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor de primire urgenţe  

sanitare; 

 Ordin nr. 48/04.02.2009 privind aprobarea Protocolului national de triaj al pacientilor 

din structurile pentru primirea urgentelor; 

 SR EN ISO 9001:2015 - Sistem de management al calitatii. Cerinte; 

 SR/EN 15224:2017 - Servicii de ingrijire a sanatatii; 

 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

 

Anexa 1. 

 

Identificarea unor soluţii pentru a asigura funcţionarea la capacitate superioară a 

Ambulatoriului Integrat 

 

Diagrama GANTT a activităților ce se vor derula pentru obiectivul strategic nr. 1 

 

Activitatea 

 

2019 2020 2021 

Trimestrul Trimestrul Trimestrul 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Implementarea unui 

nou model de 

management al 

resurselor umane 

            

Promovarea unui 

management 

participativ 

            

Stimularea cresterii 

serviciilor din 

Ambulatoriul de 

Specialitate prin 

programe de 

planificare a 

consultaţiilor 

            

Program de 

funcționare adaptat 

cerințelor pacientului 

            

Dotarea cu aparatură 

a cabinetelor 
            

Promovarea unei 

bune comunicari 

externe cu medicii de 

familie 

            

Inițierea unui 

program de marketing 

a serviciilor medicale 

pentru agenții 

economici din zona 

de influență a unității 

sanitare 

            

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

Anexa 2. 

 

Realizarea unui plan de management pentru obținerea finanțării C.P.U. 

de la bugetul de stat 

 

 

Diagrama GANTT a activitatilor ce se vor derula pentru obiectivul strategic nr. 2 

 

Activitatea 

 

2019 2020 2021 

Trimestrul Trimestrul Trimestrul 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Identificarea și 

remedierea 

neconformităților 

existente la nivelul 

C.P.U.  

            

Dotarea cu aparatură 

medicală specifică 

acestei specialități 

            

Atragerea şi 

menţinerea 

personalului valoros 

            

Informarea continuă a 

pacienților cu privire 

la drepturile și 

obligațiile ce le au în 

cadrul actului medical 

            

Depunerea tuturor 

diligențelor către 

Ministerul Sănătății 

pentru finanțarea 

C.P.U. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

 

Anexa 3. 

 

Realizarea unui plan de management al veniturilor proprii 

 

 

Diagrama GANTT a activităților ce se vor derula pentru obiectivul strategic nr. 3 

 

Activitatea 

 

2019 2020 2021 

Trimestrul Trimestrul Trimestrul 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Inițierea unui 

program de marketing 

a serviciilor medicale  

            

Urmarirea realizarii 

veniturilor din surse 

proprii 

            

Elaborarea de 

instrumente de 

control și filtre la 

fiecare fază de proces 

desfășurat 

            

Analiza veniturilor pe 

tipuri de servicii 

oferite de către spital 

si pe tipuri de 

provenienţă  

            

Urmărirea respectării 

disciplinei 

economico-financiare 

la nivelul secţiilor şi 

compartimentelor prin 

intermediul 

consiliului medical  

            

Identificarea surselor 

pentru creşterea 

veniturilor proprii ale 

spitalului, în limitele 

legii 

            

Demersuri pentru 

obtinerea de donații și 

sponsorizări 

            

 

 


