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1. DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE A SPITALULUI 
1.1. Context naţional 
 Conform Strategiei naţionale de sănătate 2014 - 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014 - 
2020 pentru implementarea Strategiei naţionale, aprobate prin  Hotărârea nr. 1028/ 2014, Guvernul 
României își propune asigurarea și promovarea sănătății ca determinant cheie al unei dezvoltări durabile 
a societății românești, inclusiv din punct de vedere social, teritorial şi economic, ca motor de progres și 
prosperitate al națiunii. Strategia este un instrument cadru menit să permită o articulare fermă la 
contextul european şi a direcțiilor strategice formulate în „Strategia Europa 2020”. O inițiativă atât de 
amplă precum o nouă strategie de sănătate se bazează pe lucrul în echipă, atât la nivelul specialiștilor cât 
și la nivelul instituțiilor care colaborează și se coordonează pentru maximizarea rezultatelor. 

Strategia vede pacientul în mijlocul sistemului; acesta are dreptul să fie reprezentat în 
mecanismele decizionale, să fie tratat cu respectul demnității și drepturilor sale. În practica clinică se va 
asigura promovarea medicinii bazate pe dovezi. Strategia propune asigurarea celui mai bun raport între 
cheltuiala cu sănătatea şi beneficiul obţinut (starea de sănătate a populaţiei), propune creşterea accesului 
la serviciile de sănătate de bază pentru toţi, în special pentru cei vulnerabili şi dezavantajaţi. 

Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate, prin depunerea de eforturi mai ample şi 
susţinute pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii, cu accent pe individ. Calitate la nivelul structurilor, 
proceselor şi în rezultatele serviciilor de sănătate şi implicit calitate a managementului, informaţiei din 
sănătate ce asigură decizia oportună, informată şi fundamentată. 

Creşterea competenţelor comunităţilor locale şi a responsabilizării acestora pentru utilizarea cât 
mai eficace a resurselor disponibile serviciilor de sănătate, pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a 
populaţiei.  

Valorizarea, recompensarea şi formarea adecvată a personalului, precum și oferirea de 
oportunităţi pentru ca specialiştii din sănătate să contribuie la organizarea și furnizarea serviciilor 
medicale de calitate.  

Cu privire la Etica profesională - personalul medical are atitudine și comportament profesioniste 
și etice în relaţia cu pacientul și demonstrează respect pentru viaţa individului şi drepturile omului. 

România are în 2013 un număr de aproximativ 5,8 paturi la 1.000 locuitori, cu valori apropiate 
de media statelor Uniunii Europene. Totuşi, odată cu reducerea numărului de paturi, cu închiderea unor 
spitale, nu a fost reconsiderată nevoia de servicii specializate şi creşterea ofertei de servicii ambulatorii 
în acele zone. Pentru asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale specializate, este necesară 
dezvoltarea serviciilor ambulatorii de specialitate. 

Reforma asistenţei medicale cu paturi prevede reevaluarea spitalelor, raţionalizarea lor precum şi 
revizuirea criteriilor de clasificare a spitalelor, implementarea acestora şi respectiv reorganizarea 
spitalelor pe niveluri de competenţă care să includă criteriile pentru îngrijirea integrată a pacientului 
critic şi a cazurilor complexe, cu spitale regionale cu înalt nivel de performanţă - cu personal, 
infrastructură şi finanţare adecvate.  

Oferta de servicii spitaliceşti este completată cu servicii alternative (spitalizare de zi şi în 
ambulatoriu) care să ofere continuum-ul de servicii necesar, precum şi consolidarea îngrijirilor pe 
termen lung cost-eficace, pe cât se poate la nivel de comunitate.  

Direcţii strategice de acţiune propuse a se aplica la nivelul sistemului sanitar. 
 a) Se are în vedere implementarea Nomenclatorului de clasificare a spitalelor pe competenţe 
(nivel şi categorie de îngrijire pentru asigurarea îngrijirilor optime pentru cazurile de urgenţă precum şi 
pentru cazurile complexe care nu reprezintă urgenţe) 

• definirea structurii de paturi, de personal, a standardelor pentru platformele tehnice; 
• stabilirea metodologiei de colaborare profesională şi ”patronaj” tehnic între spitalele clasificate 

prin Nomenclator (la nivel regional/universitare, judeţean şi local); 
• crearea de platforme inter-spitaliceşti pentru folosirea în comun a unor resurse umane şi 

tehnologice, inclusiv prin continuarea dezvoltării sistemului de telemedicină interspitalicesc şi a celui 
care conectează spitalele cu prespitalul şi cu sistemul de asigurare a asistenţei medicale primare şi 
ambulatorii;
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• revizuirea/îmbunătăţirea cadrului de reglementare privind transferul interspitalicesc a 
bolnavilor şi a accesului la tehnologii medicale de diagnostic unice în teritoriu. 

b) Asigurarea eficacităţii şi controlul costurilor pachetului de servicii spitaliceşti prin: 
• finanţarea din fondurile asigurărilor sociale de sănătate a serviciilor cost-eficace, cu respectarea 

metodologiei şi procedurilor de „parcurs terapeutic” pentru cele mai frecvente 20 de patologii şi 
asigurarea continuităţii îngrijirilor; 

• diversificarea surselor de venituri pentru personalul medical din spitale în paralel cu 
diversificarea competenţelor, atribuţiilor şi responsabilităţilor personalului medical; 

• implementarea unui sistem riguros de monitorizare a calităţii serviciilor şi performanţei; 
• asigurarea controlului şi transparenţei cheltuielilor publice spitalicești, odată cu diversificarea 

surselor de finanţare a serviciilor spitaliceşti şi a formelor de organizare juridică a spitalelor; 
• elaborarea şi implementarea de standarde de management spitalicesc pe tipuri şi categorii de 

spitale pentru creşterea performanţei managementului simultan cu creşterea rolului autorităţilor locale în 
sănătate prin procesul de descentralizare; 

• creşterea accesului personalului la programe de perfecţionare (a) în conformitate cu ghidurile 
de practică, protocoalele clinice şi procedurile de „parcurs terapeutic”; (b) de planificare, administrare şi 
management a unităţilor cu paturi; 

• asigurarea finanţării ţintite în cazul unor afecţiuni a căror tratament este costisitor şi eficient 
cum ar fi cazurile de infarct, traumă, accidente vasculare cerebrale, etc. 

c) Dezvoltarea capacităţii spitalelor de a oferi servicii în regim de spitalizare de zi şi creşterea 
ponderii acestora în oferta de servicii .1 

 
1.2. Istoricul spitalului, contextul local  
           Spitalul Orăşenesc Buhuși se află în subordinea Consiliului Local Buhuși, este unitate sanitară 
publică cu personalitate juridică, înfiinţată în anul 1977, finanţată integral din venituri proprii din 
contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, Bugetul local și Bugetul Ministerului 
Sănătății.  

Raportat la volumul de activitate și dotare tehnică, Spitalul Orăşenesc Buhuși este clasificat în 
categoria a IV-a potrivit criteriilor O.M.S. nr. 566/2011, acreditat de către Comisia Națională de 
Acreditare a Spitalelor (CONAS) actual ANMCS în anul 2015.  

Conform detaliilor privind activele fizice în teren, activitatea spitalicească se desfăşoară în patru 
locaţii diferite: 

1. Clădirea principală pe Strada Văioaga nr.3, Urgenţe (UPU), Secţii de spitalizare, Facilităţi de 
chirurgie, ATI, laboratoare, ambulatoriu integrat.  

2. Departamentul de Boli Infecţioase pe Strada Davila, nr.1: internări, spitalizare de zi şi servicii 
în ambulatoriu de specialitate. 

3. Departamentul de psihiatrie pentru pacienți cu afecțiuni cronice, pe Strada Libertăţii, nr.40: 
servicii de psihiatrie pentru pacienţii internați. 

4. Dispensar TBC pe Strada 1 Mai, nr.176, servicii TBC in ambulatoriu de specialitate, 
exceptând servicii pentru pacienţii internaţi. 
          Spitalul Orăşenesc Buhuși are la momentul actual o capacitate hotelieră de 173 paturi internare 
continuă, 20 paturi internări de zi, 10 paturi pentru aparținători, deservind atât populaţia urbană 54% cât 
şi populaţia rurală 46%.  

 Context local. Orașul Buhuşi se află în nordul județului Bacău, la limita cu județul Neamț, în sud-
estul depresiunii Cracău-Bistrița (la 235 m altitudine) la confluența pârâului Români cu râul Bistrița, la 
24 kilometri nord-vest de Bacău. Este traversat de șoseaua națională DN15, care leagă Bacăul de Piatra-
Neamț, din acest drum, se ramifică șoseaua județeană DJ156B, care duce spre sud-vest la Blăgești, și 
șoseaua județeană DJ158, care duce spre nord în județul Neamț la Români, Moldoveni și Secuieni (unde 
se termină în DN2). Prin oraș trece și calea ferată Bacău-Bicaz, care este deservită de stația Buhuși. 

                                                           
1
 Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de sănătate 2014—2020 și 

a Planului de acțiuni pe perioada 2014—2020 pentru implementarea Strategiei naționale pag. 62-72 
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 Buhuşi este unul din cele 8 oraşe ale judeţului Bacău cu populaţia stabilă (rezidentă) în număr de 
14.562 locuitori, conform recensământului din anul 2011, date publicate pe situl Institutului Național de 
Statistică, iar date mai recente din 2017 ne arată o scădere a populaţiei la 13.191 locuitori.2 
 

1.3. Nevoile de îngrijire a populaţiei deservite, caracteristicile populaţiei, morbiditatea tratată de 
spital. Starea de sănătate este un fenomen complex, social şi biologic, care exprimă nivelul şi 
caracteristicile sănătăţii membrilor unei colectivităţi privite în ansamblu, fiind strâns legată şi de 
calitatea vieţii populaţiei. Principalele particularități prezente, sunt determinate de populaţia arondată 
unităţii sanitare, atât din zona urbană cât şi rurală, practic majoritatea pacienţilor sunt din judeţ; întâlnim 
câteva particularităţi, nivelul scăzut de trai al populaţiei din zona rurală, o pondere mai mare a 
vârstnicilor în raport cu anii anteriori şi lipsa locurilor de muncă. Observăm că migraţia internaţională 
din zona arondată nu a dus la o rată demografică negativă.  
 Morbiditatea spitalizată a populaţiei deservite şi morbiditatea tratată efectiv în spital, în 
spitalizare continuă,  pentru anii 2015-2017 3 procentual se prezintă astfel: 

 

 
ANUL 

Județ Bacău Spitalul Orășenesc Buhuși 
% cazuri tratate de Spitalul 

Buhuși raportat la județ Bacău 

Nr cazuri 
spitalizare 
continuă 

județ 

Număr 
cazuri 
acuți 

Număr 
cazuri 
cronici 

Nr cazuri 
spitalizare 
continuă  

Număr 
cazuri 
acuți 

Număr 
cazuri 
cronici 

% Cazuri 
total 

cazuri 
tratate  

% Cazuri 
acuți 

% 
Cazuri 
cronici 

2015 103.145 95.479 7.666 4.895 3.976 922 4,75 4,16 12,03 

2016 102.072 91.347 10.725 4.831 3.917 914 4,73 4,29 8,52 

2017 107.881 96.093 11.788 5.074 3.995 1.079 4,70 4,16 9,15 

 

 

                                                           
2 Site-ul www.orasul.biz - Orașe din Romania grupate pe județe - Informații utile despre orașe 
3 Site-ul https://www.drg.ro/ Centrul de cercetare și Evaluare a serviciilor de sănătate  din cadrul Şcolii Naţionale de Sănătate 
Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) 

% Total Cazuri tratate la Spitalul …

% Cazuri ACUȚI tratate la Spitalul …
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Fig. 1. Evoluţia morbidităţii spitalizate la nivelul județului Bacău și a spitalului  pentru anii 2015-2017  
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 Constatăm că este o ușoară creștere a numărului cazurilor tratate de spital și menținerea cotei de 
piață raportat la cazurile tratate la nivelul județului pe parcursul celor 3 ani de analiză, pentru 
morbiditatea spitalizată. 
 
1.4. Structura aprobată a Spitalului Orășenesc Buhuși 

 Aprobată cu adresa M.S. nr. XI/A/12611, 23848/NB/4279 din 11.05.2015. Aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local Buhuși nr. l din 22.05.2015. 

Spitalul Orășenesc Buhuși funcţionează în baza Legii 95/2006, are un număr de 203 paturi 
conform structurii aprobate, aceste paturi sunt repartizate pe secţii şi compartimente astfel: 
 Spitalizare continuă – 173 paturi și 10 paturi pentru însoțitori 
- Secţia medicina internă - 35 paturi din care : 

o Compartiment cardiologie - 5 paturi,  
o Compartiment reumatologie - 5 paturi 

- Secţia chirurgie generala - 27 paturi din care :  
o Compartiment ortopedie - traumatologie - 4 paturi 

- Compartiment pediatrie - 15 paturi din care : 
o Terapie acuta - 5 paturi  

- Compartiment A.T. I. - 5 paturi. 
- Secţia psihiatrie cronici - 32 paturi  
- Secţia boli infecţioase - 25 paturi  
- Compartiment medicină internă cronici - 15 paturi  
- Compartiment neurologie - 10 paturi  
- Compartiment îngrijiri paliative - 9 paturi 
 Structura spitalizare de zi – 20 paturi 
- Specialităţi medicale - 8 paturi  
Medicină internă, Reumatologie, Neurologie, Cardiologie, Oftalmologie, Dermatologie 
- Specialităţi chirurgicale -7 paturi 
Chirurgie, Ortopedie, Urologie, O.R.L. , Obstetrica – Ginecologie, Pediatrie, Boli infecțioase 
Structura este completată de: 

o Compartiment Primiri Urgenţe 
o Farmacie 
o Bloc operator 
o Sterilizare 
o Unitate Transfuzii Sanguine 
o Laborator radiologie şi imagistică medicală 
o Laborator analize medicale 
o Serviciul anatomie patologică cu citologie, histopatologie, prosectura 
o Cabinet planificare familială 
o Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 
o Compartiment de evaluare şi statistică medicală 
o Dispensar T.B.cu  
Cabinet consultaţii adulţi, Cabinet consultaţii copii, Cabinet asistente teren, Radiologie 
o Ambulatoriul integrat al spitalului cu cabinete în următoarele specialităţi: 
Medicină internă, Recuperare medicină fizică şi balneologie, Chirurgie generală, Ortopedie şi 

traumatologie, O.R.L., Obstetrica – ginecologie, Dermatovenerologie, Oftalmologie, Pediatrie, 
Reumatologie, Neurologie, Cardiologie, Psihiatrie, Boli infecțioase, Urologie. 

o Aparat funcţional  
Structura de management a calităţii serviciilor medicale  
Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat.4 

                                                           
4 Structura Spitalului Orășenesc Buhuşi - aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Buhuși nr. 1 din 22.05.2015  
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1.5. Serviciile medicale oferite de Spitalul Orăşenesc Buhuși sunt următoarele: 
 servicii medicale în asistenţă medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice şi 
paraclinice; 
 servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă - când 
se acordă asistenţă medicală preventivă, curativă, de recuperare şi paliativă pe toată durata necesară 
rezolvării complete a cazului respectiv, pentru cazurile acute şi cronice.  
  Aceste servicii constau în: consultații, investigații,  stabilirea diagnosticului, tratamente medicale 
şi/sau chirurgicale, medicație, îngrijire, recuperare, materiale sanitare, cazare şi masă. 
 servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi - reprezintă o alternativă la 
spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore/vizită 
(zi), timp în care pacientul beneficiază de consultație şi investigații (eventual tratament), putându-se în 
final pune un diagnostic și stabili o conduită terapeutică. 
 
1.6. Activitatea medicală a spitalului, analiza datelor clinice  

 Din datele statistice ale anului 2017, categoria majoră de diagnostic tratată în spitalizare continuă 
este prezentată în tabelul următor și se prezintă astfel: 

 

 
Nr. 
Crt. 

 
Categoria majoră de diagnostic 

Anul 2017 
Nr. cazuri 

Total % 
Cazuri 

Acut  Cronic DMS 
Acut Cronic 

1 CMD 04 Boli si tulburări ale sistemului respirator 1.362 26,84 1.242 120 6,43 10,56
2 CMD 05 Boli si tulburări ale sistemului circulator 684 13,48 376 308 7,97 10,07
3 CMD 01 Boli si tulburări ale sistemului nervos 690 13,60 428 262 6,85 36,21
4 CMD 06 Boli si tulburări ale sistemului digestiv 507 9,99 458 49 6,42 10,37
5 CMD 08 Boli si tulburări ale sistemului musculo-

scheletal și țesutului conjunctiv 
437 8,61 421 16 6,40 9,63

6 CMD 18 Boli infecțioase si parazitare 200 3,94 199 1 4,11 1,00
7 CMD 07 Boli si tulburări ale sistemului 

hepatobiliar si ale pancreasului 
276 5,44 216 60 7,31 12,60

8 CMD 19 Boli si tulburări mentale 188 3,71 0 188 49,80
9 CMD 09 Boli si tulburări ale pielii, țesutului 

subcutanat si sânului 
164 3,23 159 5 5,25 12,40

10 CMD 11 Boli si tulburări ale rinichiului si tractului 
urinar 

152 3,00 139 13 6,89 13,85

11 Alte boli și tulburări 321 6,33 357 57 5,56 11,84

 TOTAL CAZURI EXTERNATE 5.074 100,00 3.995 1.079 6,44 23,68
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CMD 08 Boli si tulburări ale sistemului musculo-scheletal și țesutului conjunctiv

CMD 18 Boli infecțioase si parazitare

CMD 07 Boli si tulburări ale sistemului hepatobiliar si ale pancreasului

CMD 19 Boli si tulburări mentale

CMD 09 Boli si tulburări ale pielii, țesutului subcutanat si sânului

CMD 11 Boli si tulburări ale rinichiului si tractului urinar

Alte boli și tulburări

Fig. 2. Distribuția procentuală a cazurilor tratate la nivelul spitalului în 2017, conform 

încadrării în categoria majoră de diagnostic 
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 Indicatorii de activitate clinică sunt acei indicatori care reflectă tipul, volumul, intensitatea şi 
calitatea serviciilor spitaliceşti. 

 Aceşti indicatori încearcă să ofere o imagine globală asupra activităţii clinice, urmărind pacientul 
de la intrarea până la ieşirea lui pe poarta spitalului. Analizând indicatorii putem răspunde la întrebările: 
pentru cine sunt furnizate serviciile? pentru ce sunt furnizate serviciile? în ce circumstanţe s-a internat 
pacientul? în ce au constat serviciile spitalului? care au fost rezultatele spitalizării? în ce circumstanţe s-
a externat pacientul? Răspunsul la întrebările puse anterior, va determina poziţionarea pe piaţa a 
serviciilor medicale oferite de spital. 
 Pentru anii 2015 - 2018, indicatorii de activitate clinică ai spitalului se prezintă astfel, conform 
datelor publice.5 

 
Tip indicator 

 
Indicatori de activitate clinică pe 

spital 

Total 
AN 

2015 

Total 
AN 

2016 

Total 
AN 

2017 

Trim I, 
II, III 
2018 

Indicatori generali de  
volum şi intensitate 

Număr de cazuri externate 4.888 4.827 5.067 3.990
Număr de zile de spitalizare 57.058 54.455 51.248 37.988
Durata medie de spitalizare acuți 11,67 11,28 10,11 9,52
Număr prezentări în CPU 13.142 12.592 12.923
Număr consultații în cabinetele de 
ambulatoriu 10.508 19.314 21.047
ICM  1,0249 1,0542 1,1039 1,1158

Indicatori ai activităţii 
chirurgicale 

% Cazuri chirurgicale 51,21 50,28 46,03 47,21
Durata medie spitalizare preoperatorie 2,68 2,32 2,42 2,69
Durata medie spitalizare postoperatorie 6,61 6,08 6,15 6,54

Indicatori ai 
comorbidităţii 

Nr. cazuri tratate și externate cu  
diagnostice secundare 4.456 4.626 4.917 3.910
% Cazuri tratate cu diagnostice 
secundare 91,16 95,84 97,04 97,99

Indicatori socio-
demografici 

 

% Cazuri asiguraţi 95,34 94,72 94,26 93,98
% Cazuri din Județul Bacău 87,25 83,34 82,67 84,61
% Cazuri cu vârsta de 0-4 ani 8,18 7,98 7,56 8,10
% Cazuri cu vârsta de 5-17 ani 14,83 10,13 9,37 10,30
% Cazuri cu vârsta de 18-44 ani 11,37 12,76 10,82 12,23
% Cazuri cu vârsta de 45-65 ani 28,25 28,57 27,33 26,47
% Cazuri cu vârsta peste 65 ani 37,36 40,56 44,92 42,91
% Cazuri de sex feminin 47,27
% Cazuri de sex masculin 52,73
% Cazuri din mediu urban 47,32
% Cazuri din mediu rural 52,68

Indicatori ai 
circumstanţelor 

spitalizării - internare 
 

% Internări în urgenţă 60,17 56,49 55,40 58,45
% Internări prin transfer interspitalicesc 0,00 0,00 0,00 0,00
% Internări cu trimitere de la medicul 
specialist 40,10 43,17 44,66 41,40
% Internări cu trimitere de la medicul de 
familie 0,55 0,37 0,06 0,03
% Internări la cerere 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Indicatori ai 

circumstanţelor 
spitalizării – externare 

% Cazuri decedaţi 0,80 1,60 2,49 2,88
% Cazuri decedaţi intraoperator 0,00 0,00 0,00 0,00
 % Cazuri cu stare la externare 
"vindecat" 14,06

                                                           
5 Site-ul https://www.drg.ro/ Centrul de cercetare și Evaluare a serviciilor de sănătate 
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Tip indicator 

 

 
Indicatori de activitate clinică pe 

spital 

Total 
AN 

2015 

Total 
AN 

2016 

Total 
AN 

2017 

Trim I, 
II, III 
2018 

Indicatori ai 
circumstanţelor 

spitalizării – externare 

 % Cazuri cu stare la externare 
"ameliorat" 74,91
% Cazuri cu stare la externare "agravat" 0,63
% Cazuri cu stare la externare 
"staţionar" 7,52
 % Externări prin transfer interspitalicesc 0,27 0,02 0,00 0,03
 % Externări la cerere 2,76 3,52 3,34 4,11

Indicatori ai varietăţii 
activităţii 

 Număr grupe de diagnostice (DRG) 254 249 250 224
 Număr diagnostice principale 543 238 563 450

  
      Numărul cazurilor externate în spitalizare continuă au o ușoară creștere, se constată că un număr 
mare de cazuri au comorbidități. Numărul prezentărilor în camera de gardă și ambulatoriul integrat au 
crescut continuu.  
 

 
Fig. 3. Evoluția numărului cazurilor tratate și externate și a celor cu diagnostice secundare 2015-2017 
                                  

 
Fig. 4. Evoluția duratei medii de spitalizare pentru perioada  2015-2018 
 
 Am constatat că durata medie de spitalizare a scăzut, iar în ce privește perioadele pre și post 
operatorii acestea se mențin constante și relativ mare durata postoperatorie. La întrebarea de ce? Putem 
răspunde prin următoarea analiză. 
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Fig. 5. Indicatori ai circumstanţelor spitalizării – internare pentru perioada 2015-2018 
 
 Analizând indicatorii circumstanțelor internării, constatăm că peste 50% internări sunt în regim 
de urgență, sau cu trimitere de la medicul specialist. Procentul trimiterilor de la medicul de familie este 
foarte mic. Pacienții sunt supravegheați postoperator astfel încât să se asigure un act medical de calitate. 
 Din punct de vedere a tipului de internare, acestea au fost preponderent urgenţe, cazuri acute, 
procent în creştere. 
 

 
Fig. 6. Indicatori socio-demografici pentru perioada 2015-2018 
 
 Putem spune că serviciile spitalului nostru sunt accesate de persoane asigurate și neasigurate, 

preponderent din judeţul Bacău. 
 

       
Fig. 8. Indicatori socio-demografici funcție de      
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1.7. Situația dotărilor existente la nivelul spitalului 
 Spitalul are dotarea necesară pentru stabilirea unui diagnostic corect  prin investigații paraclinice 
de laborator și radiologice cât și pentru instituirea și aplicarea unui tratament corespunzător 
medicamentos sau chirurgical având asigurate serviciile medicale de suport - sterilizare, săli de operaţie. 
 Pentru creşterea în permanență a calității actului medical este nevoie de dotarea în continuare cu 
aparatură - echipamente medicale şi mobilier medical, în vederea modernizării după standardele şi 
cerinţele actuale (computer tomograf, aparat RX, mese de operaţie, sisteme lampă operaţie, dulapuri 
inox pentru sălile de operaţie, paturi A.T.I., monitoare pacienţi, stație monitorizare pacienţi, etc. 
 
1.8. Situația resurselor umane în anul 2018 
  Planificarea necesarului de personal reprezintă o etapă foarte importantă în managementul 
resurselor umane, întrucât estimează cererea viitoare de personal atât din punct de vedere calitativ cât și 
cantitativ, comparând cererea prevăzută cu resursele umane existente. 
  Planificarea necesarului de personal a fost în strânsă legătură cu serviciile medicale oferite, 
urmărind în același timp încadrarea în normativele de personal stabilite de legislația în vigoare și 
încadrarea cheltuielilor, astfel, numărul personalului încadrat este de 269, raportat la cel aprobat de 300 
posturi, cu un grad de ocupare a posturilor de 89,66%.  
  Planificarea resurselor umane se face în baza solicitărilor și necesităților secțiilor și 
compartimentelor, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, în concordanță cu serviciile 
medicale efectuate.  
 

Categorii profesionale a personalului încadrat în 2018 Număr % raportat la personalul 
încadrat 

Medici specialiști și medici primari 23 8,55% 

Medici rezidenți 13 4,83% 

Farmaciști 1 0,37% 

Alt personal cu studii superioare 6 2,23% 

Asistenți medicali si alt personal mediu sanitar 119 44,24% 

Infirmieri  59 21,93% 

Statistician 1 0,37% 

Îngrijitoare de curățenie 10 3,72% 

Brancardier 1 0,37% 

Muncitori calificați și personal de deservire  23 8,55% 

Personal TESA 13 4,83% 

Total personal angajat  269  100% 
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Farmacisti

Alt personal cu studii superioare

Asistenti medicali si alt personal mediu sanitar

Infirmiere

Statistician

Îngrijitoare de curățenie

Brancardier

Muncitori calificati și personal de deservire 

Personal TESA
Fig. 9. Distribuția personalului angajat la nivelul spitalului  
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Formarea profesională reprezintă orice procedură prin care un salariat dobândeşte o calificare, se 
specializează sau se perfecţionează şi pentru care obţine o diplomă sau un certificat care atestă aceste 
situaţii, eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare. 
 Pregătirea și dezvoltarea profesională reprezintă centrul eforturilor continue de îmbunătățire a 
competențelor angajaților și implicit, a performanței instituției. 
 Pregătirea și dezvoltarea resurselor umane constituie o funcție de prim-rang a managementului 
resurselor umane. 
 Spitalul se adaptează la schimbările impuse de legislația din domeniul sanitar, își îmbunătățește 
calitatea serviciilor acordate pentru a răspunde cerințelor tot mai ridicate a pacienților și aparținătorilor.  
 Formarea profesională a salariaţilor se realizează prin: participarea la cursuri organizate de către 
angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională certificați conform legislației în 
vigoare, stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă, formare 
individualizată, alte forme de pregătire convenite între spital şi salariat. 
        Spitalul, prin activitatea de management depune toate eforturile în ceea ce privește acordarea de 
servicii de calitate în siguranță pacienților săi, astfel că în realizarea acestui obiectiv personalul medical 
a participat la cursuri de pregătire profesională. 
  
1.9. Situația financiară a spitalului în anul 2018 din punct de vedere a veniturilor și cheltuielilor 
 

Structura veniturilor  din BVC aprobat pentru anul 2018 este următoarea: 

Denumire indicatori mii lei Total venit % 

TOTAL VENITURI 31.248 100,00 
VENITURI CURENTE 16.333 52,27 
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de 
sănătate 

13.950 44,64 

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din 
sumele alocate de la bugetul de stat 

1.860 5,95 

Venituri din prestări servicii 511 1,64 
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din 
domeniul sănătății 

300 0,96 

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în 
domeniul sănătății  

2.038 6,52 

Subvenții din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de 
sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale 

12.577 40,25 
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Fig. 10. Distribuția veniturilor spitalului în anul 2018 conform BVC     
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Ponderea cheltuielilor pentru anul 2018, raportat la bugetul de venituri şi cheltuieli pentru spital: 

Denumire indicatori mii lei Total 
cheltuieli % 

TOTAL CHELTUIELI 34.800 100,00 

Cheltuieli de personal 29.307 84,22 

Bunuri și servicii 2.954 8,49 
Alte cheltuieli (burse, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) 340 0,98 
Cheltuieli de capital  2.199 6,32 
 

 
Fig. 11. Distribuția cheltuielilor  spitalului în anul 2018 conform BVC     

 
2. ANALIZA SWOT PENTRU SPITALUL ORĂŞENESC BUHUŞI 
 
MEDIUL INTERN - PUNCTE TARI (“STRENGHTS”) 

 Furnizor important de servicii spitaliceşti pentru adulţi /copii şi servicii de urgenţă din zonă; 
 Existenţa unui personal calificat, aflat în formare continuă prin politicile de dezvoltare ale 

spitalului; 
 Existenţa unei dotări materiale corespunzătoare şi cu aparatură medicală performantă, 

informatizarea completă spital, conectare internet; 
 Avantajul existenţei unei palete de servicii medicale diverse, unele specialităţi care nu se 

regăsesc în spital sunt acoperite în regim de ambulatoriu; 
 Existenţa laboratoarelor paraclinice (radiologie și analize medicale) dotate cu aparatură şi 

personal calificat; 
 Motivarea personalului prin deschiderea orizontului de pregătire profesională, participarea la 

cursuri, simpozioane, conferinţe şi evaluări periodice ale performanțelor profesionale; 
 Plata furnizorilor la zi; 
 Implementarea unui sistem integrat de management al calității (ISO9001/2015); 
 Investiţiile din ultima perioadă pentru îmbunătăţirea bazei hoteliere, centrale termice moderne 

(încălzire şi apă caldă menajeră), din clasa cu eficiență energetică, pentru fiecare etaj; 
 Reabilitarea şi modernizarea anumitor secţii si compartimente din cadrul unităţii; 
 Implementarea unui Sistem Informatic Medical Integrat performant şi avansat, care a 

informatizat integral activitatea spitalului (clinică, administrativă şi financiară); 
 Secţii şi compartimente dotate cu echipamente hardware  (PC, imprimante, etc) conectate la 

internet de mare viteză prin reţea  locala internă de fibră optică;  
 Acreditarea  ISO 15189 (RENAR) a Laboratorului de analize medicale;  
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MEDIUL INTERN - PUNCTE SLABE („WEAKNESSES”) 

 Deficit de personal medico-sanitar pentru unele specialităţi medicale; 
 Concepţii învechite de lucru la anumite categorii de personal; 
 Bucătăria trebuie reabilitată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind necesară şi o 

completare a dotărilor acestora cu utilaje noi, profesionale;  
 Lipsa unui rezervor de acumulare dimensionat astfel încât să asigure o rezervă de consum de 1-3 

zile; 
 Nu a fost implementat planul de nursing, care evidenţiază practica asistenţilor medicali;  
 Echipamente medicale uzate moral și fizic; 
 Deficiențe în asumarea responsabilităților de către angajați; 
 Inexistenta finanţării pentru CPU de la bugetul de stat; 
 Adresabilitatea foarte ridicata a pacienţilor constituie si un punct slab pentru structurile 

medicale, prin comparaţie cu capacitatea de spitalizare; 
 Utilizarea ineficientă a timpului de muncă a personalului la unele compartimente. 

 

MEDIUL EXTERN - OPORTUNITĂŢI („OPPORTUNITIES”) 
 Poziţie centrală, uşor accesibilă fiind singura unitate sanitară cu paturi din zonă;  
 Atragerea factorilor decizionali de la nivelul Consiliului Local Buhuși în procesul de 

modernizare al spitalului; 
 Accesarea de fonduri europene şi de la Ministerul Sănătății pentru dezvoltarea infrastructurii 

spitalului şi diversificarea serviciilor de sănătate furnizate pacienţilor;  
 Posibilitatea încheierii de contracte în parteneriat public-privat în sectoarele medicale;  
 Dezvoltarea şi amplificarea asistenţei medicale prin spitalizare de zi; 
 Perspectiva asigurărilor private; 
 Implementarea Sistemului de Management al Calităţii care să ducă la creşterea calităţii actului 

medical; 
 Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial; 
 Colaborări cu alte spitale de specialitate; 
 Adresabilitate fără restricţii pentru asiguraţi; 
 Credibilitate în accesarea de fonduri nerambursabile; 
 Proiectarea unui sistem de management performant, axat pe managementul prin obiective, 

bugete; 
 Crearea de saloane private conform normelor europene care să permită condiţii hoteliere optime; 
 Spitalizarea de zi – legislaţie benefică pentru finanţarea activităţii de tip „ambulatoriu” a 

spitalului. 
 

MEDIUL EXTERN - AMENINŢĂRI (“THREATS”) 
 Diminuarea fondului de asigurări de sănătate prin scăderea numărului de contribuabili datorat 

atât fenomenului de îmbătrânire al populației cât şi a lipsei locurilor de muncă;  
 Legislaţia instabilă, numeroase modificări privind legislaţia sanitară, în timp scurt, care necesită 

decizii şi acţiuni rapide;  
 Resurse financiare în sistemul sanitar în scădere; 
 Nivel de trai scăzut ca urmare a ratei mari a șomajului; 
 Criza sistemului sanitar la nivel naţional; 
 Politica de personal neadaptată celorlalte modificări legislative; 
 Creşterea datoriilor; 
 Creşterea costurilor asistenţei medicale; 
 Subfinanţarea prelungită a serviciilor prestate şi lipsa fondurilor de investiţii pentru continuarea 

lucrărilor de investiții până în prezent afectează nu doar capacitatea de adaptare la normele 
europene, ci însăşi desfăşurarea curentă a actului medical (calitatea acestuia); 

 Posibilităţi reduse de utilizare a serviciilor în regim de coplată; 
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 Tendinţa migrării corpului medical către ţările UE şi chiar către spitalele de grad superior din 
ţară; 

 Internarea şi investigarea în spital a cazurilor care pot fi tratate în ambulatoriu; 
 Presiunea socială prin lipsa posibilităţilor proprii ale pacienţilor de tratament sau îngrijire la 

domiciliu; 
 Existența unui monopol din partea firmelor care asigură  service-ul pentru aparatura medicală, în 

special cea de radiologie, a căror costuri sunt foarte mari; 
 Inerţia personalului la schimbare; 
 Creşterea costurilor datorită prezentării în urgenţă a pacienților neasigurați care vin în CPU și 

beneficiază de consultații gratuite și diverse tratamente. Pacienţii fiind neasiguraţi nu au mai 
beneficiat de servicii similare.  

 
3. PROBLEMELE CRITICE IDENTIFICATE 

 
 Raportat la tema aleasă “Managementul  Calităţii  Serviciilor Medicale - element prioritar de 
creştere a performanţei spitalului” – am poziţionat calitatea îngrijirilor de sănătate ca factor catalizator 
care să maximizeze dimensiunea bunăstării pacienţilor, luând în considerare echilibrul câştigurilor şi 
pierderilor aşteptate, care apar în toate etapele procesului îngrijirilor de sănătate.  
 După Donabedian - primul care a subliniat natura complexă a calităţii îngrijirilor medicale, 
existau două componente ale calităţii serviciilor medicale: tehnică şi interpersonală (Donabedian, 1980). 
 Din punct de vedere tehnic, am identificat o serie de elemente critice, cu impact asupra 
siguranței pacientului, a calității actului medical: 

1. asigurarea condițiilor hoteliere optime pentru pacienții internați și confortului termic sunt 
deficitare; 

2. ambulatoriul integrat poziționat într-un spațiu inadecvat, insuficient dotat, cu mobilier vechi; 
3. gradul ridicat de uzură fizică a lifturilor atentează la siguranţa pacienților, aparținătorilor şi 

personalului angajat; 
4. aparatura uzată tehnic și moral reduce precizia rezultatelor investigaţiilor radiologice și doza 

mare de radiații la care este expus pacientul; 
5. siguranța pacientului pe perioada primirii îngrijirilor medicale în spital; 
6. lipsa unui sistem propriu de pregătire a personalului cu potențial la standardele de competenţă 

cerute de tehnologiile noi, orientat cu prioritate pe siguranţa pacientului; 
 Din punct de vedere al standardelor de calitate, am identificat o serie de probleme critice, cu 
impact asupra siguranței pacientului, a calității actului medical: 

7. necesitatea permanentă a îmbunătățirii practicilor medicale, prin analiza și actualizarea 
protocoalelor de diagnostic și tratament, în concordanță cu dotarea și competența stabilită la nivelul 
fiecărei specialități medicale; 

8. necesitatea permanentă a îmbunătăţirii îngrijirii pacientului prin analiza și actualizarea 
procedurilor de practică pentru asistenţii medicali, a planului de nursing, conform îngrijirilor acordate 
pacienților funcție de nevoile acestora. 

 
4. SELECTIONAREA PROBLEMEI PRIORITARE CU MOTIVAREA ALEGERII FĂCUTE 

 
 Elementele performanţei îngrijirilor de sănătate sunt date de eficacitatea îngrijirilor, caracterul 
adecvat al îngrijirilor, disponibilitate, respect şi bunăvoinţă din partea furnizorului, oportunitatea, 
calitatea, continuitatea, siguranţa și eficienţa îngrijirilor. 
 Părintele conceptului modern de calitate, Donabedian, descrie calitatea îngrijirilor de sănătate 
drept "acele îngrijiri care se aşteaptă să maximizeze dimensiunea bunăstării pacienţilor, luând în 
considerare echilibrul câştigurilor şi pierderilor aşteptate, care apar în toate etapele procesului îngrijirilor 
de sănătate" (Donabedian, 2003 ).  
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Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte "Calitatea sistemului de sănătate" ca "nivelul atingerii 
scopurilor intrinseci ale sistemului de sănătate pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi capacităţii de răspuns la 
aşteptările generale ale populaţiei". 
 Se apreciază în acest moment că există înglobate în conceptul de calitate cel puţin patru 
dimensiuni fundamentale:  
1. calitatea profesională – actul medical îndeplineşte toate condiţiile stabilite de profesioniştii de top ai 
domeniului medical (standarde de practică);  
2. asigurarea cu  aparatură și echipamente medicale conform standardelor de practică medicală, și 
competenței la nivelul spitalului, care să contribuie la efectuarea unui act medical de cea mai înaltă 
calitate, ce duce la creșterea satisfacției pacienților, siguranța actului medical, a pacienților precum și a 
angajaților; 
3. aşteptările pacientului în privinţa unui serviciu medical de calitate, creșterea satisfacţiei pacienților;  
4. managementul calităţii totale - cea mai eficientă şi mai productivă modalitate de utilizare a 
resurselor în cadrul limitelor stabilite de autorităţi.  
 Conceptul Managementul Calităţii Totale (MCT), nu a fost încă pe deplin dezvoltat în sfera 
serviciilor medicale. Prin „calitate totală" se înţelege astăzi atât calitatea serviciilor cât şi calitatea 
sistemului. 
 Non - calitatea reprezintă un element antagonist al calităţii, definindu-se astfel: 
1. este cauza disfuncționalităților întâlnite în instituțiile medicale;  
2. are un impact negativ asupra beneficiarului serviciilor medicale - pacientul;  
3. afectează imaginea spitalului și sistemului de sănătate;  
4. induce creșterea costurilor. 
 Identificarea problemei prioritare a proiectului s-a făcut prin analiza SWOT. 

Calitatea îngrijirilor medicale rămâne preocuparea permanentă a spitalului, fiind necesar a fi 
îmbunătățite aspectele tehnice, implementate standardele de calitate la toate etapele de îngrijire a 
pacientului și asigurarea calității profesionale a specialiștilor care sunt implicați în realizarea actului 
medical, în cadrul echipei medicale. 
 De nivelul lor ridicat sau scăzut depinde accesarea servicilor medicale ale spitalului și în ultimă 
instanță sumele ce ajung la dispoziția spitalului pentru a-i asigura cheltuielile necesare bunei desfășurări 
a activității.  
 Percepția pacientului asupra calități serviciilor medicale și siguranța pacientului este o 
preocupare permanentă a spitalului.  
 Pacienţii apreciază prioritar latura umană sau interpersonală a îngrijirilor, considerând-o drept 
unul dintre cele mai importante aspecte pe care aceştia le iau în considerare atunci când sunt în situaţia 
de a evalua calitatea serviciilor medicale. 
 Această afirmaţie se înscrie în spiritul definiţiei celei mai acceptate a calităţii, aplicabilă tuturor 
serviciilor: calitatea reprezintă satisfacerea necesităţilor pacientului. 
 Având în vedere ca, încet-încet, exigenţa pacienţilor a început să crească şi calitatea serviciilor 
medicale de care aceştia beneficiază înregistrează o curbă ascendentă, spitalul trebuie să-și gândească 
viitorul nu numai la nivel de supravieţuire ci şi ca ofertant de servicii de calitate şi diversificate pentru 
utilizatorii din ce în ce mai diverşi şi cu aşteptări noi. 
 
5. PROIECTUL DE MANAGEMENT 
5.1.  Prezentarea problemei prioritare abordate 
  Propun dezvoltarea managementului calității prin folosirea a următoarelor trei funcții manageriale: 
planificarea, controlul şi îmbunătățirea calității. 
a) Planificarea calității – Are în vedere fixarea obiectivelor şi stabilirea mijloacelor necesare pentru 
atingerea lor. 
b) Controlul calității – Urmăreşte executarea planurilor – coordonarea activităților astfel încât 
obiectivele să fie atinse. Include: 
- monitorizarea operațiunilor, pentru a detecta diferențele dintre rezultatele reale şi obiective. 
- trecerea la acțiune pentru a restabili situația, în cazul în care apar diferențe față de planificare. 
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c) Îmbunătățirea calității -  proces de creștere a performanțelor („progres”), cuprinzând o serie de 
etape universal valabile şi anume: 
1. Stabilirea infrastructurii necesare pentru a asigura îmbunătățirea calității; 
2. Identificarea a ceea ce trebuie efectiv îmbunătățit – se întocmesc proiectele de îmbunătățire; 
3. Stabilirea unei echipe cu responsabilități clare, pentru a duce la bun sfârşit fiecare astfel de proiect; 
4. Asigurarea resurselor, motivației şi instruirii necesare echipei, pentru: diagnosticarea cauzelor; 
stimularea găsirii remediilor; stabilirea mijloacelor de control pentru menținerea progresului înregistrat. 

 
5.2.  Scopul proiectului „Managementul calităţii serviciilor medicale - element prioritar de 
creştere a performanţei spitalului” 
1. Creşterea performanţei spitalului la toate nivelele prin creşterea calităţii serviciilor medicale, 
eficientizarea întregii activităţi şi creşterea  nivelului global de satisfacţie şi siguranţă a pacienţilor ca şi 
consumator de servicii de sănătate prin îmbunătăţirea relaţiei medic - pacient - spital. 
2. Oferirea serviciilor medicale la standarde unanim acceptate la nivel național, îmbunătăţirea 
performanţelor spitalului, oferirea serviciilor medicale de calitate cu asigurarea unui climat de siguranţă 
şi încredere. 
 
5.3.  Obiective - Activităţi - Resurse necesare - Responsabilități - Indicatori de monitorizare 
Obiectivul 1 – Îmbunătățirea condiţiilor hoteliere prin continuarea procesului de reabilitare termică a 
clădirii, de reabilitare a instalaţiei de apă canal şi a sistemului de furnizare a apei calde de consum. 
Activitatea 1.1 – Accesarea fondurilor prin proiectul POR încheiat cu A.D.R. Nord - Est in colaborare 
cu administraţia locală; 
Activitatea 1.2 – Proiectul prevede lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă, a sistemului 
de încălzire și producere a apei calde de consum. Vor fi derulate lucrări conform proiectului: 

 instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice, să 
asigure cel puţin 10% din energia pentru consum propriu; 

 va fi reparat acoperișul, inclusiv sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale; 
 refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; 
 repararea trotuarelor de protecție; 
 montarea de lifturi noi, inclusiv lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU; 
 lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare și exterioare; 

Activitatea 1.3 – Crearea facilităților de acces, prin adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu 
dezabilități; 
Resurse umane - echipa de conducere a spitalului, compartimentul tehnic-administrativ, echipa firmei 
constructoare; 
Resurse materiale - conform proiectului, 
Resurse financiare - costul reparaţiilor, materialelor de construcţie şi al instalaţiilor conexe, proiect 
P.O.R. încheiat cu A.D.R. Nord - Est, în valoare1.420.000 euro, cu o cofinanțare de 2% din partea 
Primăriei oraşului Buhuşi 
Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul tehnic şi firma contractantă. 
Indicatori: gradul de respectare a termenelor de execuţie, procesele verbale de recepţie a lucrărilor. 
Monitorizare: trimestrială/anuală a gradului de execuție. 
Termen de realizare: 31.12.2022 
 

Obiectivul 2 – Modernizarea Laboratorului de Radiologie și Imagistică din cadrul spitalului prin 
achiziționarea unui nou Computer Tomograf. 
Activitatea 2.1 – Întocmirea documentației pentru achiziționarea unui Computer tomograf (CT);  
Activitatea 2.2 – Întocmirea documentației pentru amplasarea CT-lui (două camere ale laboratorului de 
radiologie dimensionate corespunzător); 
Activitatea 2.3 – Întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de amplasare a construcției şi 
de funcționare CNCAN;  
Activitatea 2.4 – Contractarea serviciilor medicale paraclinice CT cu CJAS Bacău; 
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Resurse umane: echipa de conducere a spitalului, compartimentul tehnic-administrativ, echipa firmei 
constructoare, echipa de instalare a CT, pregătirea profesională a personalului medical cu studii 
superioare şi medii, asistenții medicali din cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică. 
Resurse materiale – conform proiectului. 
Resurse financiare - costul investiţiei, al instalaţiilor conexe, al achiziţiei CT 1.200.000 lei din bugetul 
Ministerului Sănătăţii  
Responsabilităţi: Comitetul director, serviciul tehnic şi firma furnizoare a aparatului. 
Indicatori: gradul de respectare a termenelor de execuţie, procesele verbale de recepţie şi de punere în 
funcţiune, termenul de obţinere a certificatelor de competenţă a personalului medical care va exploata 
echipamentul, semnarea contractului cu CJAS Bacău. 
Monitorizare: trimestrială/anuală a gradului de execuție. 
Termen de realizare: 31.03.2020. 
 

Obiectivul 3 – Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalul 
Orăşenesc Buhuşi 
Activitatea 3.1 – Întocmirea documentației pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului 
integrat de specialitate cu respectarea circuitelor conform prevederilor legislative în vigoare 
Activitatea 3.2 – Cabinetele existente la parter vor fi disponibile temporar la etajul I. Modificarea cu 
caracter temporar al circuitelor de primire a pacienţilor în regim de ambulatoriu până la finalizarea 
lucrărilor de reabilitare şi modernizare.  
Activitatea 3.3 – Cabinetele medicale vor fi amenajate conform prevederilor legislative in vigoare 
Activitatea 3.4 – Solicitare aviz de funcţionare pe noua schema de amplasament şi contractare servicii 
medicale cu CJAS Bacău unde este cazul 
Resurse umane - echipa de conducere a spitalului, tehnic-administrativ, echipa firmei contractante. 
Resurse materiale - conform proiectului, 
Resurse financiare - costul reparaţiilor şi amenajării spaţiului, a materialelor de construcţie şi al 
aparaturii pentru dotarea cabinetelor, proiect P.O.R. în lucru cu A.D.R. Nord-Est în valoare de 2,5 
milioane de euro; 
Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul tehnic şi firma contractantă. 
Indicatori: amenajarea locaţiei ambulatoriului, afişarea circuitului de dirijare a pacienţilor, procesele 
verbale de recepţie lucrări, procese verbale de punere în funcţiune aparatură, procesele verbale de 
instruire a personalului medical care va exploata echipamentul. 
Monitorizare: trimestrială/anuală a gradului de execuție. 
Termen de realizare: 31.12.2021. 
 

Obiectivul 4 – Ameliorarea practicilor medicale prin analiza, revizuirea, actualizarea procedurilor 
medicale şi a protocoalelor terapeutice şi de tratament. 
Activitatea 4.1 – Constituirea echipei de analiză, revizuire şi actualizare a procedurilor medicale şi a 
protocoalelor terapeutice şi de tratament. Emiterea deciziei de constituire a acesteia. 
Activitatea 4.2 -  Analiza, revizuirea şi actualizarea procedurilor medicale şi a protocoalelor terapeutice 
şi de tratament la nivelul fiecărei secţii funcţie de competenţa de îngrijire şi specialităţile secţiilor. 
Activitatea 4.3 - Actualizarea procedurilor medicale şi a protocoalelor terapeutice şi de tratament  
la nivelul fiecărei secţii de specialiştii spitalului. 
Resurse umane: echipa de conducere a spitalului, medic şef de secţie, medic coordonator compartiment 
Resurse materiale: hârtie de copiator A4, dosare plastic, copiator, staţie de lucru,  
Resurse financiare: costurile de tipărire al procedurilor medicale şi a protocoalelor terapeutice şi de 
tratament, multiplicarea şi distribuirea acestora la nivelul spitalului, valoarea este de 10.000 lei. 
Responsabilităţi - conducerea spitalului, şefii de secţii şi coordonatorii compartimentelor. 
Indicatori - Procesele verbale ale Consiliului Medical de adoptare şi implementare a procedurilor 
medicale şi a protocoalelor terapeutice şi de tratament  la nivelul spitalului.  Existenţa şi aplicarea la 
nivel de secţie a procedurilor medicale şi a protocoalelor terapeutice şi de tratament. Procese verbale de 
instruire a personalului care aplică procedurile medicale şi protocoalele terapeutice şi de tratament.  
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Monitorizare: trimestrială/anuală. 
 Număr si tip protocoale de diagnostic și tratament  analizate și revizuite, număr proceduri 

medicale analizate și revizuite, număr proceduri medicale nou întocmite. 
 Rapoarte ale Responsabilului cu Managementul Calităţii către  Consiliul Medical: trimestrial 
 Procese verbale ale Consiliului Medical - trimestrial 

Termen de realizare: permanent. 
 

Obiectivul 5 – Îmbunătăţirea îngrijirii pacientului prin implementarea planului de nursing şi adoptarea 
procedurilor de practică pentru asistenţii medicali, proceduri de îngrijire pe tipuri de pacient si nevoi. 
Activitatea 5.1 – Constituirea echipei de elaborare şi implementare a planului de nursing. Emiterea 
deciziei de constituire a acesteia. 
Activitatea 5.2 – Implementarea planului de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de îngrijire 
la nivelul fiecărei secţii. 
Resurse umane: echipa de conducere a spitalului, medic şef de secţie, medic coordonator compartiment 
şi asistent medical şef de secţie  
Resurse materiale: hârtie de copiator A4, dosare plastic, copiator, staţie de lucru 
Resurse financiare: costurile de tipărire a planului de nursing, multiplicarea şi distribuirea la nivelul 
spitalului, inclusiv instruirea personalului, valoarea estimată este de 10.000 lei. 
Responsabilităţi - conducerea spitalului, şefii de secţii şi coordonatorii compartimentelor. 
Indicatori - Procesele verbale ale Consiliului Medical de adoptare şi implementare a planului de 
nursing la nivelul spitalului.  Existenţa şi aplicarea la nivel de secţie a planului de nursing. Procese 
verbale de instruire a personalului care aplică planul de nursing. 
Monitorizare:  

 Rapoarte ale Responsabilului cu Managementul Calităţii către  Consiliul Medical: trimestrial 
 Procese verbale ale Consiliului Medical - trimestrial 

Termen de realizare: 31.12.2019 
 

Obiectivul 6 – Îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii şi verificarea îndeplinirii 
Standardelor de Acreditare a spitalelor de ANMCS. 
Activitatea 6.1 – Revizuirea procedurilor de sistem obligatorii în cadrul Sistemului de Management al 
Calităţii și actualizarea Manualului Calităţii aplicat la nivelul spitalului. 
Activitatea 6.2 – Actualizarea documentelor din cele 16 Standarde ale Sistemului de Control Intern 
Managerial conform legislației în vigoare 
Activitatea 6.3 – Transmiterea solicitării pentru înscrierea în procesul de reacreditare ANMCS 
Resurse umane – Comitetul Director, medici şefi secţie, asistenţi medicali şefi secţie, medici, asistenţi 
medicali, personal tehnic şi administrativ. 
Resurse materiale: hârtie de copiator A4, dosare plastic, copiator, staţie de lucru 
Resurse financiare:  

 Costul de 10.000 lei reprezentând taxa pentru obţinerea recertificării ISO SR EN ISO 9001:2015. 
 Costul de 100.000 lei reprezentând taxa de reacreditare a spitalului. 

Responsabilităţi: Comitet Director 
Indicatori măsurabili  

 Întocmirea, aprobarea şi implementarea procedurilor de sistem/operaționale și alte documente 
ale spitalului. Actualizarea şi implementarea Manualului Calităţii. 
Monitorizare: prin analiza lunară a chestionarelor de satisfacţie a pacienţilor/ semestrială a 
chestionarelor angajaţilor. 
Termen de realizare: 31.12.2020 

 

5.4. Graficul GANTT al proiectului „Managementul calităţii serviciilor medicale - element 

prioritar de creştere a performanţei spitalului” 

 



Nume proiect: Managementul  calităţii serviciilor medicale - element prioritar de creştere a performanţei spitalului 

Locaţie: Spitalul de Orăşenesc Buhuşi, jud. Bacău 

 

OBIECTIVE 

An 2019 An 2020 An 2021 An 2022 

Sem. I Sem. II Sem.  I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II 

OBIECTIV 1 – Îmbunătățirea condiţiilor hoteliere prin 
continuarea procesului de reabilitare termică a clădirii, 
de reabilitare a instalaţiei de apă canal şi a sistemului 
de furnizare a apei calde de consum. 

        

OBIECTIV 2 – Modernizarea Laboratorului de 
Radiologie și Imagistică din cadrul spitalului prin 
achiziționarea unui nou Computer Tomograf. 

        

OBIECTIV 3 – Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalul 
Orăşenesc Buhuşi. 

        

OBIECTIV 4 – Ameliorarea practicilor medicale prin 
analiza, revizuirea, actualizarea procedurilor medicale 
şi a protocoalelor terapeutice şi de tratament. 

        

OBIECTIV 5 – Îmbunătăţirea îngrijirii pacientului prin 
implementarea planului de nursing şi adoptarea 
procedurilor de practică pentru asistenţii medicali, 
proceduri de îngrijire pe tipuri de pacient si nevoi. 

        

OBIECTIV 6 – Îmbunătățirea continuă a Sistemului de 
Management al Calităţii şi verificarea îndeplinirii 
Standardelor de Acreditare a spitalelor de ANMCS. 

        

Evaluare Finala                Evaluare intermediara 
 
 

Evaluare 

iniţială 

       

Rapoarte evaluare – finale şi intermediare         

 



19 
 

5.4. Rezultate așteptate 
 

 Îmbunătăţirea considerabilă a eficienţei energetice a clădirii principale; 
 Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor medicale cu îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă ai 
spitalului; 
 Creşterea profesionalismului, creşterea calităţii actului medical; 
 Creşterea nivelului de confort la locul de muncă şi de satisfacţie al personalului medical şi 
administrativ, prin asigurarea condiţiilor de siguranţă şi securitate în muncă pentru toţi angajaţii; 
 Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, prin atragerea şi menţinerea unei resurse umane 
calificate şi competente pe baza criteriilor de competenţă profesională şi calitate umană; 
 Creşterea gradului de siguranţă şi satisfacţie al pacienţilor; 
 Computerul tomograf va realiza o creştere substanţială a calităţii diagnosticului oferit pacienţilor, dar 
şi a vitezei de procesare a informaţiilor. 
 Contractarea serviciilor paraclinice cu CJAS Bacău prin instalarea CT vor duce la creșterea 
veniturilor. 
 Crearea unei structuri spitaliceşti moderne şi competitive, în acord cu normele europene. 
Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile pacienţilor.  
 Respectarea prevederilor general acceptate privind nediscriminarea între pacienți, respectarea 
demnităţii umane, principiile eticii şi deontologiei medicale, grija faţă de sănătatea pacientului; 
 Promovarea eficienţei şi eficacităţii - prin evaluarea calităţii, integrarea priorităţilor de sănătate 
publică în standardele de acreditare, monitorizarea şi promovarea prin standarde a dezvoltării 
instituţionale a spitalelor, abordări multidisciplinare şi intersectoriale, optimizarea procesului decizional, 
eficacitatea utilizării fondurilor; 
 Coerenţă, evoluţie şi dinamism — asigurarea prin standarde a unei dinamici şi îmbunătăţiri continue 
a calităţii serviciilor medicale spitaliceşti, incluzând întreg ansamblul de activităţi cu caracter logistic, 
tehnic şi medical. 
 Investițiile medicale vor duce la creșterea ICM-ului şi implicit va duce la creşterea venitului. 
 Creşterea performanţei spitalului prin - creșterea calităţii actului medical şi standardizarea acestuia. 
 Obținerea acreditării spitalului prin îndeplinirea standardelor de acreditare conform Ordinului Nr. 
446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi 
acreditare a spitalelor 
 Dezvoltarea spitalului şi promovarea imaginii acestuia. 
 
5.5.  Monitorizarea derulării proiectului şi evaluarea finală – indicatori 

 
Pentru monitorizarea derulării proiectului şi a evaluării finale am căutat indicatori care să aibă 

caracteristicile SMART: Specific, Măsurabil, „De obţinut” (Attainable), Relevant şi „Disponibil în timp 
util” (Timely) care sunt: 
 rapoarte ale grupului implicat în proiect, minutele hotărârilor luate, analizate şi comparate cu ţintele 
iniţiale la fiecare 3 luni; 
 analiza bugetului de investiţii şi cheltuieli, angajarea cu prioritate a sumelor necesare finanţării 
obiectivelor prioritare;  
 analiza statistică a chestionarului de satisfacţie al pacienţilor în legătură cu serviciile medicale oferite; 
 rapoarte ale conducerii spitalului, analizate şi comparate cu ţintele iniţiale la fiecare 3 luni; 
 
6. EVALUAREA INDICATORILOR 

 
Evaluarea oferă o comparaţie a situaţiei actuale şi la intervalele de timp propuse faţă de anumite 

standarde, astfel încât acestea să poată fi evaluate pe baza unor criterii obiective. Evaluarea privind 
calitatea serviciilor medicale va avea 2 analize, efectuându-se pe plan intern şi extern. 
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6.1. Evaluarea internă se va face pentru toate obiectivele propuse astfel: 
 Iniţial, înainte de începerea activităţilor, 
 Trimestrial pentru toate obiectivele 
 Anual – pentru toate obiectivele. 

6.2. Evaluarea externă va cuprinde 3 aspecte importate: 
1. Verificarea implementării Sistemului de Management al Calităţii de către auditori externi de 
calitate. Demonstrarea orientării spre îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management al 
Calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015. Se va evalua înregistrări ale 
calităţii, cerute de standard, precum si cele proprii efectuate pe parcursul desfăşurării proceselor. 
2. Verificarea îndeplinirii Standardelor de Acreditare în cadrul vizitei de evaluare, de către 
evaluatorii externi ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate. 
3. Verificarea Implementării Controlului Intern Managerial în cadrul spitalului de către auditorii 
externi. 
6.3. Beneficii aduse spitalului 
 Creșterea calității actului medical, oferirea serviciilor pentru care există cerere pe piața 
serviciilor medicale din zona arondată.  
 Creșterea veniturilor spitalului și posibilitatea îmbunătățirii şi a altor domenii din cadrul 
spitalului. 
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