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PLANUL DE MANAGEMENT  
AL  

SPITALULUI MINICIPAL CAREI 
PERIOADA 2016-2020 

 
 

Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE 

Spitalul Municipal Carei este o unitate sanitară cu 230 paturi care acordă 
asistenţă medicală de specialitate pentru populaţia municipiului Carei şi populaţia 
arondată din mediul rural. Este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică cu 
personalitate juridică, subordonată Consiliului Local Carei, proprietate publică, care 
asigură servicii medicale, (preventive, curative şi de recuperare) funcționând pe principiile 
prevazute in Legea nr.95/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

Sarcina prioritară a Spitalului o reprezintă asigurarea asistenţei medicale de 
specialitate (spitalicească şi ambulatorie). Înfiinţat în scopul de a asigura servicii medicale 
de specialitate, spitalul are în structura sa secţii distincte pentru tratamentul şi îngrijirea 
bolnavilor cu afecţiuni clinice. Secţiile pot funcţiona în regim de spitalizare continuă sau 
de zi. 

Sediul administrativ al Spitalului Municipal Carei este situat în Bulevardul 25 
Octombrie, nr.25, Carei. Secţiile şi compartimentele Spitalului posedă autorizaţii sanitare 
de funcţionare eliberate de Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare. 

 
Spitalul asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, 

alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale.  
 
Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru 

respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor 
nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor. Spitalul are 
obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricarei persoane care 
se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. 

 
Spitalul este în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz 

de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat 
să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor. 
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Capitolul II. PRIORITĂŢI MANAGERIALE 

 
  

Managementul actual al spitalului, urmăreşte în primul rând interesul public şi este 
îndreptat spre îndeplinirea scopului său: furnizarea de servicii medicale performante pentru 
un număr cât mai mare de pacienţi care necesită asistenţa medicală și se adresează 
spitalului. Priorităţile avute în vedere sunt cele legate de : 

 Orientarea către pacienţi prin creşterea încrederii în serviciile medicale, precum şi 
prin dezvoltarea permanentă a gamei de servicii în concordanță cu nevoile 
populației deservite. 

 Demonstrarea calităţii serviciilor prin angajamentul personalului, prin creşterea 
gradului de integritate profesională, a competenţei, instruirii şi experienţei. 

 Satisfacerea cerinţelor tuturor părţilor interesate, începând cu pacientul, cât şi 
personalul angajat şi îmbunătăţirea continuă a calității serviciilor funrizate. 

 
Activitatea desfăşurată în cadrul Spitalului Municipal Carei are ca obiectiv principal 

satisfacerea maximă a cerinţelor şi aşteptărilor pacienţilor şi aparţinătorilor acestora, astfel 
încât spitalul să contribuie în mod major la creșterea calității vieții pacienților și a familiilor 
acestora.  

 
În domeniul managementului calității, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează: 

 să comunice angajaţilor orientarea către pacienţi/clienţi şi a importanţei respectării 
cerinţelor legale şi de reglementare; 

 să stabilească politica şi să asigure identificarea obiectivelor calităţii la nivelul 
structurilor din cadrul spitalului; 

 să conducă analizele managementului; 
 să asigure disponibilitatea resurselor necesare îmbunatăţirii calităţii serviciilor 

medicale si nemedicale; 
 să asigure disponibilitatea resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite; 
 să asigure conlucrarea tuturor angajaţilor pentru atingerea obiectivelor specifice 

stabilite; 
 să satisfacă cerinţele tuturor părţilor interesate, începând cu pacientul cât şi cu 

personalul angajat. 
 să asigure conlucrarea tuturor angajaţilor pentru atingerea obiectivelor specifice 

stabilite. 
. 
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 MISIUNEA AUTORITĂŢII 
 Acordarea celor mai bune servicii medicale de profil la nivelul municipiului Carei, 

precum şi tuturor cazurilor adresate spitalului din zonele învecinate, asigurând 
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei deservite. 

 
Viziunea conducerii Spitalului Municipal Carei este de a dobândi şi de a menţine o 

reputaţie maximă a spitalului prin servicii performante ce contribuie în mod major la 
creșterea calității vieții membrilor comunității deservite. 

 
Misiunea spitalului este de a oferi servicii medicale de înaltă calitate și de a asigura 

îmbunătățirea continuă a calității actului medical, cu diversificarea serviciilor oferite 
populației, orientată în permanență spre satisfacerea nevoilor actuale şi aşteptarile viitoare 
ale pacienţilor și familiilor acestora. 

 
Spitalul urmăreşte în permanenţă utilizarea eficientă a fondurilor, încheierea de 

angajamente legale numai în limita creditelor bugetare aprobate şi reducerea la minim a 
cheltuielilor de funcţionare fără afectarea actului medical. 
 

Direcţiile strategiei manageriale vizează dezvoltarea unui management performant 
în activitatea investiţională pentru modernizarea, reabilitarea și dotarea spitalului având 
următoarele politici și obiective. 
 

La realizarea acestora contribuie numeroasele specialităţi medicale existente în cadrul spitalului după cum urmează :  
  

 Secţii/compartimente de specialitate: 
 

 Sectia Medicina Interna        55 paturi 
din care:  

o compartiment cardiologie     15 paturi 
o compartiment neurologie            10 paturi 

 Sectia chirurgie generala        25 paturi 
 Sectia obstetrica-ginecologie        35 paturi 

din care:  
o compartiment neonatologie     10 paturi 

 Sectia pediatrie         30 paturi 
din care:  

o compartiment recuperare, med. fizica si balneologie copii      5 paturi 
 Sectia psihiatrie         25 paturi 

din care:  
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o compartiment psihiatrie cronici     5 paturi 
 Compartiment A.T.I.         10 paturi 
 Sectia recuperare, medicina fizica si balneologie     25 paturi 
 Compartiment ortopedie si traumatologie      12 paturi 
 Compartiment boli cronice        13 paturi 
 Camera de garda 

TOTAL: 230 paturi 
-  Însoţitori                4 paturi 
- Spitalizare de zi             15 paturi 

 
 Alte structuri organizatorice: 

 Farmacia cu circuit inchis 
 Bloc operator 
 Sterilizare 
 Laborator analize medicale  
 Laborator radiologie si imagistica medicala  
 Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament) 
 Compartiment prevenire si control al infectiilor nozocomiale 
 Compartiment prosectura 
 Cabinet palanificare familiala 
 Cabinet oncologie medicala 
 Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice* 
 Dispensar TBC 
 Unitatea de transfuzie sanguina 

 
 Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate: 

furnizează servicii medicale ce cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, 
tratament medical şi/sau chirurgical, îngrijiri, recuperare, medicamente şi materiale 
sanitare, proteze şi este organizat pe cabinete, laboratoare de specialitate, după cum 
urmează: 

 Cabinet medicina interna 
 Cabinet cardiologie 
 Cabinet O.R.L. 
 Cabinet oftalmologie* 
 Cabinet chirurgie generala 
 Cabinet obstetrica-ginecologie 
 Cabinet pediatrie 
 Cabinet recuperare, medicina fizica si balneologie 
 Cabinet neurologie 
 Cabinet dermatovenerologie 
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 Cabinet psihiatrie 
 Cabinet alergologie si imunologie clinica 
 Cabinet gastroenterologie* 
 Cabinet urologie 
 Cabinet ortopedie si traumatologie 
 Cabinet neurologie pediatrica* 

Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat. 
 

 Aparat functional 
 
* Devin functionale la momentul incadrarii medicilor de specialitate, cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare. 

   Echipa Managerială este formată din următoarele persoane: 
Manager-     Dr. Rat Elisabeta  Director Medical-    Dr. Belbe Marius 
Director Financiar-Contabil -    Ec. Salagean Adriana   
PATRIMONIU ȘI DOTARE 
 
Spitalul Municipal Carei este o unitate sanitară nouă, a cărei construcţie a început 

în anul 1991 şi s-a finalizat la data de 31.12.2009. Investiţia a fost aprobată prin Ordinul 
M.E.F nr. 642/2009 şi Ordinul M.S nr. 5257/1991. Aceasta a fost finalizată și recepționată 
la 15 august 2010. In prezent unitatea funcționează în trei locații după cum urmează: 

 
locația I – Clădirea principală este tip monobloc: parter + 6 etaje – cu o suprafață 

utilă de 8875 mp, este legata funcțional de Ambulatoriul de specialitate al spitalului, aici 
sunt amplasate secțiile și compartimentele cu paturi ale spitalului. Aceste structuri 
respectă standardele prevăzute în norme (mp/pat, grupuri sanitare) și au amenajate 
saloane cu confort crescut a caror utilizare la cerere constituie venituri proprii ale spitalului. 

  
locația II – Clădirea ambulatoriului de specialitate integrat - a beneficiat de 

reparații capitale finalizate în luna august 2012, cu finantare de la Ministerul Sănătății și 
cofinanțare de la Consiliul Local Carei și asigură spațiul necesar pentru cabinetele 
medicale de specialitate, farmacia cu circuit inchis,dispensar TBC, laboratorul de analize 
medicale si laboratorul de recuperare medicină fizică și balneologie (baza de tratament). 
 

locația III – situată la aproximativ 2 km de sediu principal în care functionează 
secția de psihiatrie cu 25 paturi. Secția a fost reabilitată în perioada 2007-2008 prin 
finanțare de la Ministerul Sănătății, realizându-se toate spațiile necesare bunei funcționări 
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a secției, inclusiv un parc amenajat în curtea locației. In cursul anului 2013 s-au efectuat 
lucrări de raparații minore și igienizarea întregii secții. 

 
Conform clasificării efectuate de Ministerul Sănătăţii în funcţie de competenţă, Spitalul Municipal Carei se încadrează în categoria a IV-a, în această categorie fiind incluse unităţile care deservesc populaţia pe o rază administrativ-teritorială limitată, pentru 
afecţiuni cu grad mic de complexitate.  
Situația dotării spitalului 
 
Spitalul este dotat cu echipamente şi aparatură medicală performantă după cum urmează: 

- aparatură de radiologie şi imagistică medicală: aparat Roentgen, ap. Rx mobil,  2 
ecografe doppler, 1 ecocardiograf, 1 ecodoppler pentru investigaţii ginecologice și un 
ecograf mobil 

- aparatură de anestezie şi terapie intensivă, monitoare funcţii vitale, aparate de 
ventilaţie, aparate de anestezie, defibrilatoare, instalaţie fluide vitale 

- aparatură de investigaţii endoscopice: videogastro-colonoscop, artroscop, nazo-
faringo-laringo videoendoscop 

- aparatură de chirurgie laparoscopică 
- aparatură de recuperare, medicină fizică şi balneologie 

- aparatură medicală pentru explorări funcţionale: spirometre, electrocardiografe, holter TA, 
holter EKG, aparat de testare la efort standardizat, cardiotocograf.  
  POLITICI  SI OBIECTIVE 

 1. Spitalul urmăreşte îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei deservite şi 
realizarea unui sistem de sănătate modern şi eficient bazat pe servicii medicale 
performante, compatibil cu sistemele de sănătate din UE, pus permanent în 
slujba cetăţeanului. 

2. Respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii populaţiei 
3. Garantarea calităţii şi siguranţei actului medical 
4. Asigurarea accesibilităţii la servicii în mod nediscriminatoriu și cu respectarea 

drepturilor pacientului 
5. Respectarea dreptului la libera alegere şi a egalităţii de şanse 
6. Creşterea rolului serviciilor preventive  
7. Asigurarea transparenţei decizionale în toate aspectele de management ce 

privesc spitalul și serviciile sale 
8. Constuirea și implementarea unei politici de calitate bazată pe nevoile 

pacienților 
9. Asigurarea unei preocupări permanente asupra prevenirii şi gestiunii riscurilor şi 

a evenimentelor nedorite. 
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10. Realizarea investițiilor pe baza analizei nevoilor comunității deservite 
11. Asigurarea unei excelente colaborări între toate secţiile şi departamentele 

spitalului orientate pe creşterea calităţii serviciilor furnizate 
12. Construirea de parteneriate multidisciplinare pentru soluţionarea problemelor 

complexe apărute 
13. Implicarea tuturor sectoarelor de activitate în realizarea obiectivelor de calitate 

ale spitalului 
14. Dezvoltarea sistemului de informaţii şi informatizarea spitalului în corelație cu 

nevoile instituţiei de date şi informaţii și cu respectarea confidenţialității şi 
securității datelor. 

15. Asigurarea securității şi întreţinerii corespunzătoare a echipamentelor, 
instalaţiilor şi clădirilor 

16. Realizarea planului de tratament şi investigaţii pe baza consimţământului 
informat al pacientului, acordarea îngrijirilor respectând intimitatea şi demnitatea 
pacientului 

17. Respectarea în permanență a dreptului pacientului privind confidenţialitatea 
informaţiilor şi a vieţii private, pacienţii beneficiind de toate serviciile medicale şi 
paramedicale necesare îngrijirii sănătăţii lor 

18. Asigurarea managementului pacientului cu potenţial chirurgical pe baza 
comunicării între echipe multidisciplinare specializate. 

19. Integrarea acţiunilor de prevenire şi educație pentru sănătatea pacienţilor şi 
vizitatorilor, ca parte componentă a programului de prevenire şi combatere a 
infecţiilor nosocomiale 

 
 
 

CAPITOLUL III. 
 

EVOLUŢIA INDICATORILOR STATISTICI (2008-2015) ŞI PROGNOZE PENTRU 
PERIOADA URMĂTOARE 

 
Principalii indicatori statistici ai Spitalului Municipal Carei în ultimii 8 ani sunt prezentaţi în tabelul I.  Tabel I 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Pacienţi externaţi 9631 9297 7971 7796 8049 8128 7581 7391 
Zile spitalizare 59848 56555 47878 47555 45879 48199 45940 55356 
Durata medie de 
spitalizare 6.21 5.54 5.25 6.1 5.7 5.93 6.06 6,04 
ICM 0.7173 0.7830 0.8251 0.9370 0.9691 0.99 1.0029 1,11 
Indice de utilizare 
a patului 299.24 282.78 253.32 253.99 250.11 259.78 245.67 231,45 
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Rulajul pe pat 81.98 77.48 69.40 69.59 68.34 71.17 67.00 66,87 
Decese la 1000 
externaţi 17.70 23.55 23.54 25.84 25.30 25.2 23.00 2,47 
NR. Analize  
Laborator de 
analize medicale 192357 250046 114270 185249 187683 299102 217804 241077 
Nr analize 
Laborator de 
radiologie 

10035 10362 10422 10410 11773 14423 13521 32017 
 

In bilanţul ultimilor 8 ani se observă o ușoară tendință de scădere a numărului de pacienți, cu o creștere însă a indicelui de complexitate a cazurilor în urma dezvoltării serviciilor furnizate ca urmare a dotărilor cu echipamente noi și performante din spital.   
  Numărul de zile de spitalizare a prezentat în general o tendinţă descrescătoare, excepție anii 2011, 2013 și 2014 când a crescut datorită patologiei prezentate. Pentru 
perioada următoare estimăm o scădere a duratei medii de spitalizare prin efortul susţinut al personalului medical şi administrativ pe baza rezolvării rapide şi eficiente a cazurilor internate.  
  Numărul de analize de laborator prezintă per ansamblu o tendinţă de creștere acest lucru fiind în strânsă legătură cu dezvoltarea serviciilor ca urmare a dotărilor cu 
echipamente noi și performante. Eforturile se vor îndrepta spre reducerea numărului de analize nejustificabile din punct de vedere clinic, economiile realizate permiţând achiziţionarea de reactivi pentru examinările „de vârf” şi dezvoltarea gamei de examinări 
deja existente.  
  Structura secțiilor clinice și activitatea clinică a spitalului în anul 2015 este prezentată în tabelul următor: Tabel. II 

SECTIE NUMAR 
PATURI 

NUMAR 
PACIENTI 
EXTER-

NATI 
DMS ICM 

COST 
MEDIU/ 

ZI 
SPITALI-

ZARE 

COST 
MEDIU 

PE 
BOLNAV 

INDICELE 
DE 

UTILIZARE 
A 

PATURILOR  
(OPTIM 290 

ZILE) 

INDICELE 
DE 

OCUPARE 
A 

PATURILOR 
(OPTIM 
79.45%) 

COMP. 
CARDIOLOGIE 15 736 5.66 1.32  92,64  641,65 303.80 83.23 
MED INTERNA 30 1187 5.91 1.26  100,6  779,36 268.93 73.68 
COMP. 
NEUROLOGIE 10 295 7.02 1.27  101,9  759,28 212.70 58.27 
COMP. BOLI 
CRONICE 13 295 11.66 0.77  102,08  1.258,59 278.15 76.21 
COMP. 
NEONATOLOGIE 10 481 4.61 0.66  127,84  592,56 222.80 61.04 
PEDIATRIE 25 919 5.47 0.82  143,06  791,10 203.28 55.69 
COMP. R.M.F.B. 
COPII 5 31 14.29 0.83 104,44   1.492,44 361.12 98.94 
PSIHIATRIE  
ACUTI 20 562 9.83 1.41 132,24   1.344,02 285.05 78.10 
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COMP.  
PSIHIATRIE 
CRONICI 5 12 29.92 1.85 128,03  4.150,43 363.52 99.59 
CHIRURGIE 25 750 4.34 1.34 265,27   1.774,12 174.68 47.86 
OBS GINEC 25 1103 5.33 1.05  199,53  1.099,69 241.48 66.16 
COMP. 
ORTOPEDIE 12 399 5.46 1.58  271,4  2.354,89 257.75 70.62 
COMP. ATI 10 0 4.70    1.226,71 284.30 77.89 
R.M.F.B. 25 621 10.94 0.64 74,26   815,07 272.20 74.58 
TOTAL 230 7391 6.04 1.11 154,57   1.157,66 231.45 63.41 

 
 Din punct de vedere al adresabilității, la nivelul Spitalului Municipal Carei cele mai mari 
frecvențe le-au avut în 2015 cazurile cu următoarele tipuri de diagnostic la internare:  Tabel. III  
Sectie Internare CodDI DenDI Nr Procent 
 Neonatologie Z38.0  Copil unic, nascut in spital 337 4.56 
Obstetrica-
ginecologie O47.1  Travaliu fals dupa cea de a 37-a saptamina 

completa de gestatie 273 3.69 
Pediatrie A09  Diareea si gastro-enterita probabil infectioase 222 3.00 
Obstetrica-
ginecologie O20.0  Iminenta de avort 163 2.21 
Medicina 
interna J44.8  Alte boli pulmonare obstructive cronice 

specificate 162 2.19 
Obstetrica-
ginecologie O32.4 l Ingrijiri acordate mamei pentru un cap inalt la 

termen 153 2.07 
 Neonatologie P03.4  Fat si nou-nascut afectati de nasterea prin 

cezariana 134 1.81 
Neurologie M51.1+  Tulburari ale discului lombar si ale altor discuri 

intervertebrale cu radiculopatie (G55.1*) 104 1.41 
Obstetrica-
ginecologie O47.0  Travaliu fals inainte de saptamina 37-a 

completa de gestatie 97 1.31 
Pediatrie J18.0  Bronhopneumonie, nespecificata 96 1.30 

 
 Situaţia indicelui de operabilitate (Tabel III) în secţiile de profil arată faptul că în 
2015 cele mai mari valori le-a avut comp. Ortopedie - traumatologie, fiind de 74%.   Tabel. IV 

Chirurgie generala 68 
Obstetrica ginecologie 67 
Ortopedie - traumatologie 74 

 
Indicele de operabilitate mediu în anul 2015 a fost de 69.67%. 
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 Indicele de complexitate al cazurilor realizat în anul 2015 a fost de 1,11 pe spital iar 

situația pe fiecare secție este prezentată în tabelul de mai jos: 
 
Tabel. V 

Indicele de complexitate al cazurilor pe spital si pe fiecare sectie  1.11 
Cardiologie 1.32 
Chirurgie generala 1.34 
Neurologie 1.27 
Medicina interna 1.26 
Neonataologie 0.66 
Obstetrica ginecologie 1.05 
Pediatrie 0.82 
Psihiatrie 1.41 
Ortopedie si traumatology 1.58 

 
 Indicele optim de ocupare a paturilor este 79.45%, rata de utilizare a patului pe 

fiecare secție a spitalului se prezintă în tabelul următor:  
 

Tabel. VI 
Secții  Rata utilizare pat % 
COMP. CARDIOLOGIE 83.23 
MED INTERNA 73.68 
COMP. NEUROLOGIE 58.27 
COMP. BOLI CRONICE 76.21 
COMP. NEONATOLOGIE 61.04 
PEDIATRIE 55.69 
COMP. R.M.F.B. COPII 98.94 
PSIHIATRIE ACUTI 78.1 
COMP. PSIHIATRIE CRONICI 99.59 
CHIRURGIE 47.86 
OBS GINEC 66.16 
COMP.ORTOPEDIE 70.62 
COMP. ATI 77.89 
R.M.F.B. 74.58 
TOTAL 63.41 
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 Secţiile clinice au o durată medie de spitalizare mai mică decât cea prevăzută în 
Normele Contractului cadru :  6.04 realizat față de cea de 6.86 din  Normele 
Contractului cadru 

 Tabel. VII 
SECTIA DMS 
COMP. PSIHIATRIE 
CRONICI 29.92 
COMP. R.M.F.B. COPII 14.29 
COMP. BOLI CRONICE 11.66 
R.M.F.B. 10.94 
PSIHIATRIE ACUTI 9.83 
COMP. NEUROLOGIE 7.02 
MED INTERNA 5.91 
COMP. CARDIOLOGIE 5.66 
PEDIATRIE 5.47 
COMP.ORTOPEDIE 5.46 
OBS GINEC 5.33 
COMP. ATI 4.70 
COMP. NEONATOLOGIE 4.61 
CHIRURGIE 4.34 
TOTAL 6.04 

 
  
O comparaţie între valorile principalilor indicatori calitativi şi cantitativi privind activitatea 
spitalului în perioada 2014 – 2015 este prezentată în tabele următoare : 
 
Indicatori calitativi Anul 2014 Anul 2015 
Rata mortalității intraspitalicesti 2,3 2.47 
Rata infecțiilor nosocomiale 0 0.0003 
Indice concordanță între dg. internare / externare 79 87 
 
Număr consultații Anul 2014 Anul 2015 
Numarul mediu de consultatii pe un medic in ambulatoriu 2462.54 1351.22 
Numar mediu de consultatii pe medic in camera de garda 
/ UPU 824.9 530.52 
 
 
  
Principalii indicatori economico-financiari pe perioada 2014-2015 arată următoarea 
situație : 
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 Indicatori economico-financiari Anul 2014 Anul 2015 
Executia bugetara fata de bugetul aprobat(%) 

92,74 86,67 
Procentul cheltuielilor de personal in total cheltuieli ale 
spitalului(%) 64,28 62,07 
Procentul cheltuielilor de personal in total sumelor decontate de Casele de Asigurari de Sanatate din Fondul National Unic 
se asigurari sociale de  sanatate pentru serviciile medicale furnizate precum si din sumele asigurate din Bugetul 
Mnisterului Sanatatii cu aceasta destinatie. 76,45 67,67 
Procentul cheltuielilor cu medicamente in totalul cheltuielilor spitalului(%) 9,22 12,62 
Costul mediu pe zi de spitalizare pe fiecare sectie 142,65 154,57 
Cardiologie 103,83 92.64 
Neurologie 94,33 101.9 
chirurgie generala 229,79 265.27 
medicina interna 105,07 100.6 
Neonatologie 112,31 127.84 
obs ginecologie 170,02 199.53 
Pediatrie 148,11 143.06 
Psihiatrie 109,87 132.24 
psihiatrie cronici 0 128.03 
Otopedie 234,66 271.4 
Cronici 86,92 102.08 
Recuperare  medicina fizica si balneologie 

91,68 74.26 
Recuperare medicina fizica si balneologie copii 0 104.44 
Procentul veniturilor proprii  din total veniturile spitalului 2,38 2,5 

 
  
  
   
  
   

CAPITOLUL IV            Analiza SWOT 
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1. Mediul intern 
Puncte tari:    

- Calitate bună a serviciilor medicale și de laborator 
- Indicatori cantitativi și calitativi în creștere 
- Clădirea principală nouă dată în funcțiune în 2010, legată funcțional de 

Ambulatoriul de specialitate al spitalului, unde sunt amplasate secțiile și 
compartimentele cu paturi ale spitalului, respectă standardele prevăzute în norme 
(mp/pat, grupuri sanitare) și are amenajate saloane cu confort crescut a caror 
utilizare la cerere constituie venituri proprii ale spitalului 

- Clădirea ambulatoriului de specialitate integrat a beneficiat de reparații capitale 
finalizate în luna august 2012 

- Secţiile şi compartimentele spitalului posedă autorizaţii sanitare de funcţionare 
eliberate de Directia de Sănătate Publică Satu Mare 

- Dotare cu aparatură medicală performantă 
- Resurse umane existente bine pregătite, cu multiple competențe și acreditări 
- Preocupare pentru informarea, instruirea continuă şi verificarea cunoştinţelor 

personalului 
- Colaborare bună cu medicii de familie și cu alte unități sanitare din județ 
- Există rețea informatică proprie și sistem informatic integrat      

Puncte slabe  
- Deficit de personal, îndeosebi medici de specialitate (neurologie pediatrică, 

gastroenterologie , O.R.L, oftalmologie, A.T.I.) 
- Resurse financiare insuficiente în raport cu necesarul de fonduri 
- Lipsa unei autonomii reale și imposibilitatea stimulării financiare și motivării personalului; 
- Fluctuaţia personalului mediu şi auxiliar din cauza nivelului scăzut de salarizare 
- Lipsa de motivare a personalului datorită nivelului scăzut de salarizare 
- Fonduri insuficiente pentru perfecţionarea profesională a personalului 
- Implementarea neadecvată a managementului calităţii conform ISO 9001 pentru 

compartimentele spitalului  
- Lipsa unui mecanism funcţional de urmărire a utilizării eficiente a alocărilor 

bugetare pe secţii 
- Dotarea insuficientă cu aparatură de  înaltă performanță 
- Venituri proprii reduse 

 
 
 
 

 2. Mediul extern 
Oportunităţi   
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- 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 
- Angajarea personalului de specialitate necesare funcționării tuturor 
compartimentelor și 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 disfunctionalităţii reţelei primare de asistenţă medicala. 
- Posibilităţi de formare medicală continuă  
- Posibilitatea stabilirii de parteneriate cu furnizorii privaţi de servicii medicale 
 

Ameninţări 
- Subfinanțarea sistemului sanitar printr-o slabă alocare din PIB. 
- Migrarea profesioniştilor spre sectorul privat şi spre piaţa de muncă din UE pe 
fondul slabei salarizări din sistemul sanitar românesc. 
- Procedura greoaie de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante 
- Slaba finanțare duce la slabe condiții de muncă (lipsă medicamente, materiale 
sanitare) cu repercursiuni asupra climatului la locul de muncă 
- Lipsa de interes a medicilor spcialiști pentru posturile din cadrul unui spital mic, de 
categoria IV 
- Cadru legislativ în schimbare 
- Nerespectarea decontării de către CJAS a unora dintre serviciile medicale 
realizate. 
- Standardele europene de acreditare cerute sunt greu accesibile pe termen scurt 
datorita finanţării insuficiente. 
- Responsabilitatea asigurării standardelor de calitate pentru serviciile medicale şi 
funcţionarea spitalelor revine în exclusivitate conducerii spitalului. 
- Migrarea în special a populaţiei active; 
- Îmbătrânirea populaţiei cu presiune din ce în ce mai mare pe sistemul sanitar.  

 
 

CAPITOLUL V  
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PLAN DE DEZVOLTARE PE ANUL 2016  
Dezvoltarea şi promovarea spitalului pe baza creșterii calității serviciilor 

furnizate prin activitate medicală competitivă şi sustenabilă, infrastructură și dotări 
moderne şi forţă de muncă înalt calificată şi responsabilă. 
 
Obiectiv general 
Creșterea adresabilității și a performanței Spitalului Municipal Carei și furnizarea unor 
servicii medicale de înaltă calitate. 
 
Obiective specifice 
Obiectiv 1. Creșterea adresabilității și a performanței secției ATI 
Obiectiv 2. Îmbunătățirea serviciilor secțiilor de Medicină Internă și Recuperare, medicină 

fizică, balneologie 
Obiectiv 3. Creșterea adresabilității și a performanței cabinetului de Urologie 
Obiectiv 4. Dezvoltarea serviciilor auxiliare necesare funcționării optime a spitalului 
Obiectiv 5. Reducerea riscului apariției indecțiilor nosocomiale 
Obiectiv 6. Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii şi pregătirea pentru 

acreditarea spitalului 
 
 
Obiectiv 1.  Creșterea adresabilității și performanței compartimentului ATI 
 
Activităţi 1. Achiziţia unui electrocardiograf - 12000,00 lei 
Activităţi 2. Asigurarea de servicii performane de înaltă calitate în cadrul compartimentului 

ATI prin completarea dotarii cu 4 monitoare funcții vitale – 40000,00 lei  
Rezultate Obiectiv 1 
 - Creşterea performanței compartimentului ATI 
 - Servicii medicale noi asociate cu creşterea calităţii actului medical. 

 - Creșterea ICM și a indicelui de operabilitate. 
 - Nivel de performanță crescut al spitalului.  
Monitorizare – indicatori 

- Indicele de complexitate al cazurilor crește;  
- Creşte rata de utilizare a paturilor  

Evaluare indicatori  
- Creșterea numărului de externări cu 5% 
- creşterea ratei de utilizare a paturilor 
- creşterea ICM pe compartimentul ATI 
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Obiectiv 2. Îmbunătățirea serviciilor secțiilor de Medicină Internă și Recuperare, 
medicină fizică, balneologie 
 
Activităţi 1. Dotare cu defibrilator a  secțiilor de Medicină Internă și Recuperare, medicină 
fizică, balneologie - 60000,00 lei  
Activităţi 2. Perfecţionarea profesională continuă a personalului în vederea utilizării 

echipamentelor performante noi din dotarea spitalului. 
Rezultate Obiectiv 2. 

- Scăderea ratei mortalității intraspitalicesti pe secțiile de de Medicină Internă și 
Recuperare, medicină fizică, balneologie 

Monitorizare –indicatori 
- Scăderea ratei mortalității intraspitalicești  

Evaluare indicatori  
- Rata mortalității intraspitalicești scade cu 5% 
 

 
Obiectiv 3. Creșterea adresabilității și performanței cabinetului Urologie  
 
Activităţi 1. Creșterea performanței serviciilor cabinetului Urologie prin dotarea cu 

citoscop fexibil – 62000,00 lei 
Activităţi 2. Dezvoltarea serviciilor cabinetului Urologie prin dotarea cu rezectoscop - 

40000,00 lei 
Activităţi 3. Perfecţionarea profesională continuă a personalului în vederea utilizării 

echipamentelor performante noi din dotarea spitalului. 
Rezultate Obiectiv 3 
 - Servicii medicale noi asociate cu creşterea calităţii actului medical. 
 - Nivel de performanță crescut al ambulatoriului spitalului.  
Monitorizare –indicatori 

- Gradul de adresabilitate al spitalului crește 
- Gradul de satisfacţie a pacienţilor crește. 

Evaluare indicatori  
- număr de consultații acordate în ambulatoriu crescut cu 10% 
- grad de satisfacție a pacienților crescut cu 10% 

 
 
Obiectiv 4: Dezvoltarea serviciilor auxiliare necesare funcționării optime a spitalului 
 
Activitatea 1. Modernizarea ascensorului din incinta spitalului prin achiziționarea unui 

troliu ascensor și kit comandă ascensor – 41000,00 lei 
Activitatea 2. Creșterea calității serviciilor furnizate de spălătorie prin dotarea cu un 

calandru – 40000,00 lei 
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Activitatea 3. Creșterea calității serviciilor hoteliere prin realizarea de reparații ale 
instalațiilor sanitare (înlocuit chiuvete, corp WC, robineți, accesorii), prin 
repararea și intreținerea instalatiilor electrice (corp de iluminat, prize, 
întrerupătoare) și prin repararea ușilor și geamurilor – 9300,00 lei 

Activitatea 4. Asigurarea funcționării optime a stației de pompare apă prin realizarea de 
reparații ale clădirii în care este amplasat – 7000,00 lei 

Activitatea 5. Asigurarea funcționării optime a instalațiilor și echipamentelor din spital prin 
realizarea activităților de mentenanță, service și verificări – 56000,00 lei 

Activitatea 6. Asigurarea instruirilor periodice a personalului în domeniile de sănătate și 
securitate în muncă și situații de urgență  

Rezultate Obiectiv 4 
 - Îmbunătățirea satisfacției pacienților prin creșterea calității serviciilor hoteliere.  
 -Prevenirea apariției riscurilor derivate din funcționarea defectuoasa a instalațiilor și 

echipamentelor din spital 
Monitorizare – indicatori 

- Creșterea gradului de siguranta si satisfacție a pacienților 
- Scade rata infecțiilor nosocomiale 

Evaluare indicatori  
- grad de siguranta si satisfacție a pacientilor crescut cu 10% 
- scade incidența infecțiilor nosocomiale 

 
Obiectiv 5. Reducerea riscului apariției infecțiilor nosocomiale 
 
Activitatea 1. Realizarea de igienizări ale următoarelor secții Ortopedie, Ginecologie, 

Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, Camera de Garda, Incaperi 
adiacente sălilor de operatie – 4000,00 lei 

Activitatea 2. Instruirea continuă a personalului spitalului în domeniul prevenirii infecțiilor 
nosocomiale 

Rezultate Obiectiv 5 
 - Prevenire apariției infecțiilor nosocomiale  

- Îmbunătățirea satisfacției pacienților prin creșterea calității serviciilor hoteliere. 
Monitorizare – indicatori 

- Scade rata infecțiilor nosocomiale 
- Crește gradul de satisfacție a pacienților 

Evaluare indicatori  
- scade incidența infecțiilor nosocomiale 
- grad de satisfacție a pațientilor crescut cu 10% 
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Obiectiv 6. Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii şi pregătirea pentru 
acreditarea spitalului 

 
Activităţi 1. Dezvoltarea sistemului complex de proceduri specifice de funcţionare pentru 

toate secţiile şi compartimentele spitalului 
Activităţi 2. Autoevaluarea gradului de atingere a standardelor de acreditare a spitalului 
Activităţi 3. Perfecţionarea şi implementarea planului de control intern de calitate 
Rezultate Obiectiv 5 

- Eficientizarea activităţii secţiilor şi compartimentelor spitalului pe baza dezvoltării şi 
implementării de proceduri operaţionale în concordanţă cu standardele specifice de 
calitate 

- Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii 
Monitorizare –indicatori 

-  proceduri dezvoltate şi implementarea acestora la nivelul spitalului 
Evaluare indicatori  

- punctaj ridicat la evaluarea gradului de atingere a standardelor de acreditare  
 
 

 PLAN DE DEZVOLTARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG 
   
Obiective generale stabilite a se realiza în termen de 5 ani sunt : 

1. Creşterea adresabilităţii şi a performanţei Spitalului Municipal Carei și furnizarea 
unor servicii medicale cuprinzătoare de calitate tot mai bună. 

2. Revizuirea structurii spitalului (structuri noi, dezvoltarea structurilor spitalizarii de zi 
şi a ambulatoriului), pentru creșterea veniturilor și raționalizarea cheltuielilor. 

3. Asigurarea reparațiilor capitale, recompartimentări, consolidări și dotări necesare 
furnizării unor servicii performante în cadrul Spitalul Municipal Carei, în 
concordanță cu nevoile populației deservite  

4. Evaluarea performantelor profesionale și promovarea personalului 
 
Obiective propuse a se realiza pe termen mediu: 1 - 3 ani 
In vederea realizării obiectivelor enumerate s-a realizat si bugetul de venituri si cheltuieli 
propus pentru anul 2016 și estimările pe anii 2017 – 2018. 
  
1. În domeniul serviciilor medicale: 

a) Dezvoltarea serviciilor funizate de cabinetul de Urologie din cadrul Ambulatoriului 
spitalului prin dotarea cu aparatură performantă. 

b) Diversificarea serviciilor medicale, printr-o restructurare şi modernizare 
permanentă; 
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c) Obţinerea punctajului maxim la evaluarea efectuată de Casa de Asigurări 
de Sănătate; 

d) Realizarea obiectivelor stabilite in planul de dezvoltare și planul de 
management cu accent pe : 

• Imbunătăţirea calităţii datelor din SMDP, 
• Instituirea unui sistem de control asupra datelor raportate, 
• Efectuarea analizelor de   performanţă la  nivel de spital, secţie, 

compartiment şi medici pe baza datelor corecte; 
e) Promovarea serviciilor spitalului printr-o politică adecvată de marketing. 

Termen: 2018 
Responsabil: Manager, Director medical. 
 
2. In  domeniul managementului economico-financiar: 

a) Implementarea sistemelor de control intern/managerial în administraţia publică 
locală 

b) Urmărirea realizării planului anual de achiziții publice; 
c) Realizarea  investiţiilor  şi  a  lucrărilor  de  reparaţii  curente  şi  capitale  

prevăzute  în  planul de dezvoltare a spitalului; 
d) Repartizarea  bugetului  de venituri  şi cheltuieli  ale spitalului pe secţii 

pe baza  propunerilor fundamentate ale şefilor de secţii; 
e) Urmărirea  permanentă  a  execuţiei  bugetului  de  venituri  şi  

cheltuieli  pe  secţii,  conform contractului încheiat cu şefii de secţii; 
f) Urmărirea  permanentă  a respectării  disciplinei  economico-financiare  la 

nivelul  secţiilor, prin intermediul consiliului  medical; 
g) Preocupare  permanentă  pentru  identificarea  de noi  surse pentru  

creşterea veniturilor proprii ale spitalului, in limitele legii; 
Indicatori economico-financiari. 

 execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat; 
 procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului; 
 procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de 

asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul 
Ministerului Sănătătii cu această destinatie; 

 procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului; 
 costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie; 
 procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma "venituri 

proprii" înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obţinute de spital, 
exclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate). 

Monitorizare, evaluare, raportare. 
 Monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor efectuate de spital; 
 Monitorizarea cheltuielilor de personal; 



  
 SPITALUL MUNICIPAL CAREI Loc. Carei  str. B-dul 25 Octombrie nr.25  Jud. Satu Mare  

Tel: 0261-863101; Fax: 0261-863105 
e-mail: office@spitalcarei.ro  

 

 20 

 Monitorizarea periodica, prin sistemul operativ de raportare, a angajamentelor 
bugetare si a plaţilor efectuate pentru bunuri si servicii de către unitatile sanitare cu 
paturi finantate integral din venituri proprii. 

Termen: permanent 
Responsabil: Comitet Director, Director Financiar Contabil. 

 
3.  In domeniul managementului performantei/calității serviciilor: 

a) Implementarea sistemului de management al calității conform standardului SR 
EN ISO 9001:2008; 

b) Crearea condiţiilor  necesare  prestării  unor servicii medicale  de calitate de 
către personalul medico-sanitar din spital; 

c) Dezvoltarea protocoalelor interne de practică medicală la nivelul spitalului, 
pe baza recomandarilor consiliului medical; 

d) Control  permanent  al  calităţii  serviciilor  medicale  oferite  de  spital,  
coordonată  de  directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al nucleului 
calităţii; 

e) Creșterea satisfacției pacienților prin asigurarea îmbunătățirii continue a 
condiţiilor  de  cazare,  igienă,  alimentaţie  şi  prevenirea  infectiilor 
nosocomiale; 

f)  Analiza periodică a modului de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului 
director, ai consiliului medical, nucleului calităţii şi consiliului d e  etica, dispunând 
măsuri de îmbunătăţire a activităţii; 

g) Urmărirea permanentă a modului de aplicare a prevederilor legale în 
vigoare cu privire la respectarea  drepturilor pacientului. 

h) Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale 
Indicatori de calitate 

 rata mortalităţii  intraspitaliceşti, pe total spital şi pe fiecare secţie; 
 rata infecţiilor nosocomiale, pe total spital şi pe fiecare secţie; 
 rata bolnavilor reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare; 
 indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare; 
 procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor internaţi; 
 numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate; 
 analiza gradului de satisfactie al pacienţilor, prin chestionare de satisfactie si ia 

masuri in consecinţa; 
 număr masuri de imbunatatire a activitatii luate in urma analizarii gradului de 

satisfactie al pacienţilor 
 rata infectiilor nosocomiale (nr. infectii nosocomiale/ nr pacienti externati) pe total 

spital și pe sectii 
Monitorizare, evaluare, raportare. 

 Monitorizarea permanentă a derulării activităţii spitalului şi a indicatorilor de 
performanţă  ai managementului  spitalului; 
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 Controlul   permanent   al  realizării obiectivelor din planul strategic şi din   planul 
de management; 

 Urmărirea utilizării raţionale a tuturor resurselor financiare ale spitalului; 
 Monitorizarea  permanentă  a programelor naționale care se derulează în spital 
 Monitorizare rata infecții nosocomiale prin raportare către Consiliul Medical: lunar, 

trimestrial și anual 
Termen: permanent 
Responsabili: Manager, Director financiar contabil, Director medical, SPCIN, medicii sefi 
de sectie, asistentele sefe de sectie   
4. In domeniul managementului resurselor umane: 

a) Îmbunătățirea continuă a planului de formare a personalului pe baza obiectivelor 
specifice secțiilor și compartimentelor spitalului și suplimentarea sumelor alocate în 
acest sens în bugetul de venituri și cheltuieli 

b) Realizarea estimării de specialiști pe următorii 3 – 7 ani pe baza evoluției prevăzute 
a structurii de personal cu transmiterea anuală către Ministerul Sănătății în 
vederea scoaterii la concurs a posturilor de rezidențiat 

c) Realizarea și transmiterea estimărilor posturilor vacante și bugetate pe anul 2016 
în vederea demarării procedurilor pentru ocuparea acestora prin concurs. 

d) Urmărirea încadrării eficiente in timp a activităţilor din spita l şi respectarea 
termenelor asumate; 

e) Incheierea contractelor de administrare cu şefii de secţii şi laboratoare; 
f) Control periodic al încheierii asigurărilor de malpraxis de catre personalul 

medical din spital. 
Indicatori masurabili: 

 Număr de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal 
Monitorizare, evaluare, raportare 

 Monitorizarea implementării măsurilor din planul de formare a personalului 
 Monitorizarea participărilor la cursuri de formare profesionala 
 Verificarea contractelor de administrare cu șefii de secții și laboratoare 
 Control periodic al încheierii asigurărilor de malpraxis 

Termen de realizare: permanent 
Responsabil: Manager, Director Medical, comp. RUNOS 
 
5. In domeniul managementului administrativ: 

a) Coordonarea și verificarea lucrărilor de reabilitare și reparațiilor prevăzute la 
nivelul spitalului 

b) Îmbunătățirea continuă a condițiilor hoteliere 
c) Încheierea de contracte de service pentru aparatura din dotare; 
d) Asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de 

învăţământ în cadrul spitalului; 
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e) Control permanent privind respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare 
la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor, 
informaţiilor şi documentelor referitoare  la activitatea  spitalului; 

f) Îmbunătățirea sistemului de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor 
şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului. 

Indicatori masurabili: 
 Lista lucrări realizate 
 Contracte de service încheiate 
 Gradul de satisfacție al pacienților 

Monitorizare, evaluare, raportare 
 Monitorizare și evaluare lucrări realizate 
 Evaluarea gradului de satisfacție al pacienților 
 Monitorizarea sistemului de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor 

şi reclamaţiilor 
Termen de realizare: permanent 
Responsabil: Manager, Director Medical, Director Financiar, Departament achizitii, sef 
serviciu administrativ 

 
 CAPITOLUL VI 

 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A ACTIVITĂŢII MANAGERULUI SPITALULUI 
PUBLIC   

În continuare prezentăm situația indicatorilor asumați și realizați pe anul 2015 și indicatorii asumați pe anul 2016  :  

  

Categoria de 
indicatori 

  

Co
d s

ect
ie 

Denumire indicator Valori 
asumate 

2015 
Valori 

realizate 
2015 

 
 

Valori 
asumate 

2016 

A 

Indicatori de 
management 
a resurselor 

umane 

  

    
      

  
  

1   Numar mediu de 
bolnavi externati pe un 

medic 320 307,96 315 
    2   Nr.mediu de consultatii 

pe medic in ambulatoriu 1410 1351,22 1400 
    3   Nr.mediu de consultatii 

pe medic la camera de 550 530,52 600 
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garda/ UPU/CPU 

    4   Proportia medicilor din 
total personal angajat 10 10,38 10 

  
  

5 

  

Proportia personalului 
medical din total 

personal angajat al 
spitalului 87 83,33 90 

  
  

6 
  

Proportia personalului 
medical cu studii 

superioare din totalul 
personalului medical 26 24,91 27 

  
  

7   Nr.mediu de bolnavi 
externati pe o asistenta 

medicala 62 57,74 60 

B 
Indicatori de 
utilizare a 
serviciilor 

1   Nr de bolnavi externati  
total si pe sectii 

7600 7391 7250 
        Cardiologie 750 736 745 
        Chirurgie generala 760 750 740 
        Neurologie 300 295 280 
        Medicina interna 1200 1187 1170 
        Neonataologie 500 481 470 
        Obstetrica ginecologie 1150 1103 1090 
        Pediatrie 930 919 900 
        Recuperare BFT copii 35 31 25 
        Psihiatrie cronici 15 12 10 
        Psihiatrie 580 562 550 
        Ortopedie - 

traumatologie 400 399 380 
        Boli cronice 310 295 280 
        R.M.F.B. 670 621 610 

    
2   Durata medie de 

spitalizare total spital si 
pe fiecare sectie * 6,5 6,04 6.5 

        Cardiologie 6 5,66 6 
        Chirurgie generala 4,9 4,34 4.9 
        Neurologie 8,1 7,02 8.1 
        Medicina interna 6,1 5,91 6.1 
        Neonatologie 5 4,61 5 
        Obstetrica ginecologie 5,9 5,33 5.9 
        Pediatrie 5,5 5,47 5.5 
        RMFB copii 15 14,29 15 
        Psihiatrie cronici 32 29,92 32 
        Psihiatrie 10,9 9,83 10.9 
    

    Ortopedie - 
traumatologie 6 5,46 6 

        Boli cronice 12 11,66 12 
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        R.M.F.B. 12 10,94 12 
        A.T.I. 5 4,7 5 
    

3.a   Rata de utilizare a 
paturilor (zile) 260 231,45 260 

        Cardiologie 340 303,8 340 
        Chirurgie generala 200 174,68 200 
        Neurologie 240 212,7 240 
        Medicina interna 290 268,93 290 
        Neonataologie 250 222,8 250 
        Obstetrica ginecologie 280 241,48 280 
        Pediatrie 230 203,28 230 
        RMFB  copii 400 361,12 400 
        Psihiatrie cronici 400 363,52 400 
        Psihiatrie 320 285,05 320 
    

    Ortopedie- 
traumatologie 300 257,75 300 

        Boli cronice 310 278,15 310 
        R.M.F.B. 310 272,2 310 
        A.T.I. 310 284,3 310 
    

3.b   Rata de utilizare a 
paturilor (%) 77 66,87 77 

        Cardiologie 95 83,23 95 
        Chirurgie generala 60 47,86 60 
        Neurologie 65 58,27 65 
        Medicina interna 85 73,68 85 
        Neonatalogie 70 61,04 70 
        Obstetrica ginecologie 75 66,16 75 
        Pediatrie 65 55,69 65 
        RMFB copii 110 98,94 110 
        Psihiatrie cronici 115 99,59 115 
        Psihiatrie 90 78,1 90 
    

    Ortopedie - 
traumatologie 80 70,62 80 

        Boli cronice 85 76,21 85 
        R.M.F.B. 85 74,58 85 
        A.T.I. 95 77,89 95 

B   

4   Indicele de 
complexitate al 
cazurilor pe spital si pe 
fiecare sectie * 1,001 1,11 1.11 

        Cardiologie 1,2 1,32 1.32 
        Chirurgie generala 1,2 1,34 1.34 
        Neurologie 1,1 1,27 1.27 
        Medicina interna 1,1 1,26 1.26 
        Neonatalogie 0,55 0,66 0.66 
        Obstetrica ginecologie 1 1,05 1.05 
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        Pediatrie 0,7 0,82 0.82 
        Psihiatrie 1,4 1,41 1.41 
    

    Ortopedie - 
traumatologie 1,5 1,58 1.58 

        Boli cronice 0,6 0,77 0.77 
        Psihiatrie cronici 1,8 1,85 1.85 
        R.M.F.B. 0,6 0,64 0.64 
        RMFB copii 0,8 0,83 0.83 

B   

5   Procentul bolnavilor cu 
interventii chirurgicale 
din totalul pacientilor 
externati din sectiile 
chirurgicale (%)* 70 69,67 71.67 

        Chirurgie generala 68 68 70 
        Obstetrica ginecologie 68 67 69 
    

    Ortopedie - 
traumatologie 74 74 76 

B   

6   Proportia bolnavilor 
internati cu programare 
din totalul bolnavilor 
internati,pe spital si pe 
fiecare sectie 45 42,29 45 

        Cardiologie 20 19,59 20 
        Chirurgie generala 58 55,2 58 
        Neurologie 70 68,94 70 
        Medicina interna 36 34,59 36 
        Neonatologie 0 0 0 
        Obstetrica ginecologie 21 19,24 21 
        Pediatrie 40 37,93 40 
        RMFB copii 105 100 105 
        Psihiatrie cronici 105 100 105 
        Psihiatrie 16 15,99 16 
    

    Ortopedie si 
traumatologie 95 88,31 95 

        Boli cronice 99 94,72 99 
        R.M.F.B. 105 100 105 

B   

7   Proportia urgentelor din 
totalul bolnavilor 
internati pe spital si pe 
fiecare sectie 54 57,71 39.54 

        Cardiologie 75 80,41 65 
        Chirurgie generala 40 44,8 40 
        Neurologie 28 31,06 31 
        Medicina interna 62 65,41 60 
        Neonatologie 97 100 100 
        Obstetrica ginecologie 80 80,76 70 
        Pediatrie 60 62,07 58 



  
 SPITALUL MUNICIPAL CAREI Loc. Carei  str. B-dul 25 Octombrie nr.25  Jud. Satu Mare  

Tel: 0261-863101; Fax: 0261-863105 
e-mail: office@spitalcarei.ro  

 

 26 

        RMFB copii 0 0 0 
        Psihiatrie cronici 0 0 0 
        Psihiatrie 82 84,01 70 
    

    Ortopedie - 
traumatologie 10 11,69 11 

        Boli cronice 5 5,28 5 
        R.M.F.B. 0 0 4 

B   

8   Proportia bolnavilor 
internati cu bilet de 
trimitere din totalul 
bolnavilor internati,pe 
spital si pe fiecare 
sectie 44 42,29 42.29 

        Cardiologie 20 19,59 19.59 
        Chirurgie generala 58 55,2 55.2 
        Neurologie 70 68,94 68.94 
        Medicina interna 42 34,59 34.59 
        Neonataologie 0 0 0 
        Obstetrica ginecologie 20 19,24 19.24 
        Pediatrie 40 37,93 37.93 
        RMFB copii 105 100 100 
        Psihiatrie cronici 105 100 100 
        Psihiatrie 17 15,99 15.99 
    

    Ortopedie - 
traumatologie 93 88,31 88.31 

        Boli cronice 98 94,72 94.72 
        R.M.F.B. 105 100 100 
B   

9   Numar de consultatii in 
ambulatoriu 40000 36483 40000 

B   

10   Proportia serviciilor 
medicale spitalicesti  
acordate prin spitalizare 
de zi din totalul 
serviciilor medicale 
spitalicesti acordate,pe 
spital si pe fiecare 
sectie 40 38,12 40 

        Cardiologie 48 45,48 48 
        Neurologie 30 28,92 30 
        Chirurgie generala 30 28,98 30 
        Medicina interna 40 38,11 40 
        Obstetrica ginecologie 58 54,59 58 
        Pediatrie 40 38,86 40 
    

    Ortopedie - 
traumatologie 55 51,81 55 

C 
Indicatori 
economico 
financiari 
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1   Executia bugetara fata 

de bugetul aprobat(%) 90 86,67 88 

    

2   Procentul cheltuielilor 
de personal in total 
cheltuieli  ale 
spitalului(%) 65 62,07 67 

    

3   Procentul cheltuielilor 
de personal in total 
sumelor decontate de 
Casele de Asigurari de 
Sanatate din Fondul 
National Unic se 
asigurari sociale de  
sanatate pentru 
serviciile medicale 
furnizate precum si din 
sumele asigurate din 
Bugetul Mnisterului 
Sanatatii cu aceasta 
destinatie. 70 67,67 70 

    

4   Procentul cheltuielilor 
cu medicamente in 
totalul cheltuielilor 
spitalului(%) 13 12,62 10 

    
5   Costul mediu pe zi de 

spitalizare pe fiecare 
sectie 170 154,57 154,57 

        Cardiologie 100 92,64 92.64 
        Neurologie 110 101,9 101.9 
        Chirurgie generala 280 265,27 265.27 
        Medicina interna 115 100,6 100.6 
        Neonatologie 140 127,84 127.84 
        Obstetrica ginecologie 220 199,53 199.53 
        Pediatrie 160 143,06 143.06 
        Psihiatrie 150 132,24 132.24 
        psihiatrie cronici 140 128,03 128.03 
    

    Ortopedie-
traumatologie 300 271,4 271.4 

        Cronici 110 102,08 102.08 
    

    Recuperare  medicina 
fizica si balneologie 90 74,26 74.26 

    
    Recuperare medicina 

fizica si balneologie  
copii 110 104,44 104.44 

    
6   Procentul veniturilor 

proprii in total 
veniturilor spitalului 2,7 2,5 2.8 

D 
Indicatori de 
calitate 
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1   Rata mortalitatii 
intraspitalicesti pe total 
spital si pe fiecare 
sectie 5 2,47 2.79 

        Cardiologie 12 6,11 10 
        Chirurgie generala 4 2,13 3 
        Neurologie 4 2,03 3 
        Medicina interna 17 8,17 15 
        Neonatologie 0 0 0 
        Obstetrica ginecologie 0,2 0,09 0 
        Pediatrie 0 0 0 
        RMFB copii 7 3,23 2 
        Psihiatrie cronici 0 0 0 
        Psihiatrie 0 0 0 
    

    Ortopedie - 
traumatologie 3 1,25 2 

        Boli cronice 3 1,36 3 
        R.M.F.B. 0,5 0,32 1 
        A.T.I. 0 0 0 

    
2   Rata infectiilor 

nosocomiale pe spital 
si pe fiecare sectie 0,1 0,0003   

        Cardiologie 0 0   
        Chirurgie generala 0,1 0,001   
        Medicina interna 0 0   
        Neonatologie 0 0   
        Neurologie 0 0   
        Obstetrica ginecologie 0 0   
        Pediatrie 0,1 0,001   
        RMFB copii 0 0   
        Psihiatrie 0 0   
        Psihiatrie cronici 0 0   

    

3   Rata bolnavilor 
reinternati in intervalul 
de 30 de zile de la 
externare 2 1,89 2 

    

4   Indicele de concordanta 
intre diagnosticul la 
internare si 
diagnosticul la 
externare(specific 
fiecarui spital ) 90 87 90 

D   

5   Procentul pacientilor  
transferati catre alte 
spitale  din   totalul 
bolnavilor internati 0,7 0,5 1 

D   
6   Numar 

reclamatii/plangeri ale  5  2 10 
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pacientilor 
  
  

CAPITOLUL VII. 
 EVALUAREA PLANULUI DE MANAGEMENT 

 
 

 
Evaluarea de etapă 
Se va face prin analiza tuturor indicatorilor stabiliti, pe fiecare obiectiv in parte. 
Periodicitate: trimestrial si anual 
Documente emise: Raport de evaluare de etapă 
Responsabil: Comitetul Director 
Circuitul documentelor: raportul se prezinta Consiliului de Administratie 
 
Revizuirea planului de management 
Se face în urma analizei rapoartelor de etapă, în cazul în care Comitetul Director propune 
modificarea sa, iar Consiliul de Administrație aprobă modificarea. 
Documente emise: Plan de management revizuit 
Responsabil: Comitetul Director 
Circuitul documentelor: Planul de management se postează pe site-ul spitalului 

  
 

MANAGER, 
             

Dr. Raț Elisabeta 


