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l. MANDAT 

 

 

Spitalul d e  P s i h i a t r i e  M u r g e n i  aplica strategia s i  politica Guvernului  in 
domeniul asigurarii sanatatii populatiei si raspunde de realizarea reformei in sectorul 
sanitar. Spitalul de Psihiatrie Murgeni organizeaza, coordoneaza, indruma activitatile 
pentru asigurarea sanatatii populatiei s i  actioneaza pentru prevenirea si combaterea 
practicilor care dauneaza sanatatii. 

Atributiile  managerului  sunt stabilite  prin Contractul de  Management  in baza legii 
95/2006: 
a) Stabileste si aproba numarul de personal, pe categorii s i  locuri de munca, in functie 
de normativul de personal in vigoare; 
b) Aproba  organizarea  concursurilor  pentru  posturile  vacante,  numeste s i  elibereaza  din 
functie personalul spitalului; 
c) Aproba programul de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal; 
d)  Propune  structura  organizatorica,   reorganizarea,  schimbarea  sediului  si a  denumirii 
unitatii, in vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii, ministerele s i institutiile cu retea 
sanitara proprie sau, dupa caz, de catre autoritatile administratiei publice locale. 

In  cadrul  spitalului   functioneaza   un  comitet   director   format   din:  managerul 
spitalului si  directorul financiar-contabil  (functii ocupate  prin  concurs).  Managerul  are  
contract  de  administrare   cu  Consiliul Local Murgeni  reprezentat   prin  p r i m a r ,   iar  
membrii  comitetului   director  au  contract   de administrare cu managerul. 

Sectiile, laboratoarele s i  compartimentele  medicale ale spitalului sunt conduse de un 
sef de  sectie, sef de laborator  sau  dupa  caz sef de compartiment.  Aceste  functii  sunt ocupate 
prin concurs sau examen dupa caz in conditiile legii. Sefii de sectii au ca atributii indrumarea  
si realizarea  activitatilor  de ingrijiri  medicale  in  cadrul  sectiei  respective si raspund  de  
calitatea  actului  medical,  precum si atributiile  asumate  prin  contractul de administrare. 
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Consiliul Medical este alcatuit din  sefii  de sectii, de laboratoare si farmacistul  
sef.  

Principalele atributii ale consiliului medical sunt urmatoarele: 
a)  Imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practicii in scopul acordarii de 
servicii medicale de calitate in scopul cresterii gradului de satisfactie a pacientilor; 
b) Monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfasurate i n spital i n scopul cres 
terii performantelor profesionale si utilizarii eficiente a resurselor alocate; 
c) Inainteaza comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al 
spitalului; 
d)  Propune  comitetului  director  masuri pentru  dezvoltarea s i  imbunatatirea 
activitatii spitalului  in  concordanta  cu  nevoile  de  servicii  medicale  ale  populatiei  
si conform ghidurilor si protocoalelor de practici medicale; 
e) Alte atributii stabilite prin ordin al ministrului sanatatii. 

In cadrul spitalului mai functioneaza un Consiliu de  Administratie format din 5  
membri. 

 
 

2. MISIUNE  -  VIZIUNE 
 

2.1 MISIUNEA 
 

Ca furnizor de servicii medicale, misiunea noastră este : 
 de a excela în furnizarea de servicii de calitate  pacienţilor, într-o atmosferă 

prietenoasă şi un ambient plăcut ; 
  implementarea de  solutii concrete pentru asigurarea educarii continue 

personalului medical; 
 asigurarea  de conditii optime pentru desfasurarea unui act medical de calitate 

atit preventiv cat si de diagnostic si tratament 
 orientarea catre pacient prin identificarea nevoilor si asteptarilor acestuia; 
 acordarea de servicii calificate persoanelor cu afectiuni psihice (terapie 

madicamentoasa + psihoterapie + ergoterapie) 
 apararea drepturilor persoanelor cu afectiuni psihice conform Legii 487 

privind legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice; 
 pregatirea pacientilor cu afectiuni psihice pentru „viata de dupa externare” si 

diminuarea dependentei de mediul spitalicesc 
 dezvoltarea unor valente educativ-formative care sa permita manifestarea 

initiativei creatoare intr-un cadru adecvat 
 terapii individuale si de grup prin care se urmareste recuperarea achizitiilor in 

plan profesional si social a persoanelor cu afectiuni psihice, integrarea acestora in 
societate. 

 
2.2  VIZIUNEA 
 

 Viziunea conducerii Spitalului de psihiatrie Murgeni este de a construi imaginea 
unui centru medical de prestigiu , reprezentativ pentru judetul Vaslui . 
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Spitalul de Psihiatrie Murgeni urmareste imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei si realizarea unui sistem de sanatate  modem  si eficient, compatibil  cu  
sistemele de  sanatate din  Uniunea Europeana,  pus  permanent  in  slujba cetateanului . 

 

3. VALORI COMUNE 
 

 

- respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populatiei; 
- garantarea calitatii si sigurantei actului medical; 
- cresterea rolului serviciilor preventive; 
- asigurarea accesibilitatii la servicii medicale , 
- respectarea dreptului la libera alegere si a egalitatii de sanse; 
- aprecierea competentelor profesionale si incurajarea dezvoltarii lor; 
- transparenta decizionala. 

 

 
 
 

4. ANALIZA MEDIULUI  INTERN 
 

Spitalul de Psihiatrie Murgeni este situat in partea de est a judetului Vaslui, la o distanta 
de 40 km de Spitalul Municipal Barlad si de 80 km de Spitalul Judetean Vaslui, ocupa un loc 
strategic in zona , deoarece este amplasat foarte aproape de granita cu Republica Moldova ( 6 
km). Deserveste atat populatia orasului Murgeni cat si populatia din  restul judetului . 

La 01.05.2002 a devenit Spital de monospecialitate si in prezent are o capacitate de 141 de 
paturi, monoprofilat pe servicii de psihiatrie cu o sectie de Psihiatrie cronici cu 105 paturi, 
compartiment psihiatrie acuti =10 paturi, compartiment interne= 16 paturi, compartiment 
pediatrie= 10 paturi, laborator, farmacie, ateliere de intretinere si reparatie a instalatiilor si 
utilajelor, bloc alimentar, birouri, servicii. 
 
 
4.1.Caracteristici relevante ale populatiei deservite: 
 
Populatia  deservita comparativ cu cea din judet si din tara : 

 

% 
 

Barbati 
 

Femei 
 

Rural
 

Urban 
1
-

4 
Ani 

5
- 

14
Ani 

15-44 
Ani 

45
- 

64
Ani 

>65
Ani 

2009 46.10 53.90 60.31 39.69 14.63 5.04 25.35 27.44 27.54 

2010 45.90 54.10 60.08 39.92 14.33 4.70 25.44 27.73 27.80 

      2011 45.67 54.33 60.11 39.89 14.61 4.41 25.82 27.05 28.11 

 J
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1_4 Ani 
>65 Ani  14.61%   5_14 Ani    4.41% 

   
  'i} 15_44 Ani  

25.82% 45_64 Ani 
27.05% 
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Factorii demografici  sunt aproximativ  constanti, dar se observa o pondere mai mare 
a  varstnicilor  in  raport  cu  anii  anteriori.  Procesul  de  imbatranire   demografica   se  va 
accentua  in  urmatorii  ani. Spitalul  trebuie  sa se adapteze  acestui  fenomen  din punct  de 
vedere al asistentei  medicale s i  al modificarii  structurii.  Se obiectiveaza  de asemenea  o 
pondere evidenta a femeilor precum si a pacientilor din mediul rural. 

 

 
Serviciile medicale spitalicesti de care beneficiaza consumatorii de sanatate sunt 

asigurate prin 1 sectie si 3 compartimente distincte. 
 

 
Nr. 

 
Nume Sectie/Compartiment 

 
Nr. Paturi 

    

1 SECTIA Psihiatrie cronici  115 
  Din care : comp. psihiatrie acuti  10 

2 COMP. Medicina interna      16 

3 COMP. Pediatrie   10 

  TOTAL PATURI 141 
 

 
In cadrul spitalului mai functioneaza: 

1.Farmacia 
2.Sterilizare 
3.Registratura medicala 
4.Laborator Analize Medicale 
5.Statistica medicala 
6.Comp.Prevenire-Control lnfectii Nosocomiale 
7.Aparat functional 
 

Spitalul este monoprofilat prin caracterul sau de asistenta medicala de psihatrie, 
fiind singurul spital de psihiatrie din judetul Vaslui, subordonat de la 1 iulie 2010 
Consiliului Local Murgeni, finantat majoritar prin fonduri provenite de la Casa de 
Asigurari de Sanatate Vaslui  si o mica parte din fonduri proprii si de la autoritatea locala. 
Deasemeni unitatea deruleaza si Programe de sanatate finantate de MSP prin DSP pentru 
Programul de Profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala. 
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Patologia specifica este cea a persoanelor cu afectiuni psihice cronice dar si 
afectiuni medicale acute si de pediatrie. 

 
In prezent pacientii care se adreseaza Spitalului de Psihiatrie Murgeni au la 

dispozitie o gama de servicii constand in servicii medicale ce necesita internare continua 
in sectiile de psihiatrie acuti, sectia de psihiatrie cronici, boli interne si pediatrie, in urma 
evaluarii in compartimentul de primiri urgente. 

Pacientii internati beneficiaza de consultatii asigurate de personal medical cu inalta 
pregatire, de investigatiile de laborator necesare, de medicamente si materiale sanitare 

cesare, de o alimentatie diversificata si regimuri dietetice. ne
    

Platoul tehnic al spitalului este asigurat de laboratorul de analize medicale  cat si d e  
farmacia cu circuit inchis. 

Camera de garda este structurata din punct de vedere functional si  dotata conform 
normativelor in vigoare.  

Laboratorul de analize medicale este dotat cu aparatura necesara . 
Intre 2009 si 2012 s-au modernizat pavilioanele cu paturi ale unitatii. Acest proces 

de modernizare va continua.  
 

 

4.2.Resursele umane: 
 

Spital 2010 Spital 2011  
Categoria de personal 

Numar % Numar % 

Medici 6 6.97% 8 8.88% 

Alt personal superior sanitar         3 3.48% 4 4.44% 

Personal mediu sanitar 26 30.23% 27 30% 

Personal auxiliar sanitar 28 32.55% 28 31.11% 

TESA 7 8.13% 7 7.77% 

Muncitori 16 18.60% 16 17.77% 
Total 86 100.00 % 90 100.00 %

 

 
 
4.3.Activitatea spitalului : 
 

4.3.1 Activitatea spitalului pe ultimii 3 ani 
    
ANUL Bolnavi externati Numar consultatii in camera 

de garda 
2009 2529 4645 
2010 2091 4025 
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2011 2261 4488 
 
 
 
 Indicatori de utilizare a serviciilor 
 
Indicatori de utilizare a serviciilor în  anul 2009 
 

Durata medie de 
spitalizare 

Sectia Numar 
pacienti 

Realizat cnf. HG 
1389/2010

Rata de 
utilizare a 
paturilor 

Interne 1092 6 8 104,16% 
 Pediatrie 793 4 7 88,93% 
Psihiatrie cronici  472 88 50 108,31% 
Psihiatrie acuti 296 13 17 102,47% 
 
Indicatori de utilizare a serviciilor în  anul 2010 
 

Durata medie de 
spitalizare 

Sectia Numar 
pacienti 

Realizat cnf. HG 
1389/2010

Rata de 
utilizare a 
paturilor 

Interne 820 6 8 81,64% 
 Pediatrie 634 4 7 78,63% 
Psihiatrie cronici  437 77 50 112,05% 
Psihiatrie acuti 200 14 17 80,82% 
 
Indicatori de utilizare a serviciilor în  anul 2011 
 

Durata medie de 
spitalizare 

Sectia Numar 
pacienti 

realizat cnf. HG 
1389/2010

Rata de 
utilizare a 
paturilor 

Interne 822 6 8 86,30% 
 Pediatrie 680 5 7 88,40% 
Psihiatrie cronici  666 62 50 107,12% 
Psihiatrie acuti 223 20 17 123,84% 
 
 
 ICM 2010  : - 
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 ICM  01.06-31.122011: 0,7570 
 
 
 
 
 
4.3.3.Situatia  financiara: 
 
 

' 

Spitalul de Psihiatrie Murgeni este furnizor de servicii medicale in sistem DRG 
( incepand cu data de 01.06.2011 - in sectiile de acuti) si servicii medicale efectuate in 
sectiile de cronici (prin tarif pe zi de spitalizare negociat cu CAS).  

 
Tariful pe caz ponderat (TCP) reprezinta valoarea de rambursare a unui caz 

ponderat Ia nivel de spital. lndicele de complexitate a cazurilor (ICM) reprezinta 
gradul de complexitate a unui caz rezolvat.  

 
Avand in vedere ca serviciile medicale de spitalizare continua a Spitalului 

Murgeni sunt decontate pe baza tarifului pe zi de spitalizare pentru psihiatrie cronici si 
pe baza tarifului pe caz ponderat (DRG) , pentru serviciile medicale psihiatrie acuti, 
pediatrie, medicina interna este necesar sa se analizeze activitatea de inregistrare si 
codificare corecta a diagnosticelor astfel incat sa se obtina o crestere a acestui indicator. 

 
 

Venituri: Structura bugetului de venituri pe surse si  tipuri de servicii 
furnizate se prezinta astfel: 
 
 
Sursa de venit  % 

2010 
% 

2011 
Acuti non DRG  16,87 %  7,55 %

DRG  0 %  14,88 %

Cronici   80.33 %  74,27 %

Actiuni de sanatate-D S P - B S    2,47%  3,05%

Program National-DSP-BS  0,18 %  0,20 %

Venituri proprii  0,15 %  0,05 %

TOTAL VENITURI  100,00  100,00
 
 

Se observa ponderea foarte mica a veniturilor proprii, lipsa  sponsorizarilor si a 
veniturilor de  la bugetul local. 
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Cheltuieli: Structura bugetului  de  cheltuieli se prezinta astfel: 
 

Denumire 
cheltuieli 

% 
2010 

% 
2011 

Denumire 
cheltuieli 

% 
2010 

% 
2011 

Cheltuieli de 
personal 

70 ,26% 58,21 % -medicamente si 
materiale sanitare 

6,51 % 8,24 % 

Cheltuieli 

materiale si 
servicii, din 
care: 

 29,74% 41,79 % Cheltuieli de capital  0 0 

 
           Finanţarea Spitalului de Psihiatrie Murgeni este asigurată în proporţie de 
96,70 % prin contractul încheiat cu CAS Vaslui şi în proporţie de 3,30 % din alte 
venituri . 

Proporţia mare a finanţării din fondul de asigurări de sănătate se explică 
prin faptul că nu pot fi percepute taxe pacienţilor pentru completarea sumei 
decontate de CAS Vaslui a costului pe caz deoarece situaţia economică a zonei 
este una defavorizată.În plus în zona se înregistrează o rată crescută a 
somajului,un număr mare de beneficiari ai ajutorului social şi populaţie 
îmbătrânită. 

Structura bugetului de cheltuieli 2011 = 58,21% cheltuieli de personal, 41,79 
% cheltuieli materiale si servicii. 
 In cursul anului 2011-2012 ne-am propus reabilitarea si extinderea 
pavilionului 2 Psihiatrie, studiu de fezabilitate pentru reabilitarea compartimentului 
pediatrie. In 2012, ne propunem efectuarea unui studiu de fezabilitate privind 
reabilitarea spatiului destinat compartimentului primiri urgente, 
recompartimentarea lui pentru a fi redat compartimentului pediatrie astfel incat 
circuitele din cele doua compartimente, pediatrie si interne sa fie complet 
separate de psihiatrie. Spatiul ocupat de pediatrie va fi redat sectiei psihiatrie . 
 
 

Situatie arierate/datorii : Spitalul de psihiatrie Murgeni inregistreaza numai 
datorii in termen legal si contractual de plata  , astfel :  

-  la 31.12.2010 = 107.669 lei 
-  la 31.12.2011 = 130.080 lei 

 
Analiza SWOT a spitalului 
  

4.4.Puncte tari: 
4.4.l.Structura,  resursele  umane s i  dotarile existente  permit  aplicarea  unor  metode 
tehnici de tratament modeme 
4.4.2.Spital situat intr-o pozitie geografica buna 
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4.4.3.Personal bine pregatit 
4.4.4.Spital de monospecialitate unic in judet 

4.4.5.Adresabilitate mare 
4.5.Puncte slabe: 
4.5.l.Cheltuieli administrative mari 
4.5.2.Ponderea scazuta a veniturilor proprii 
4.5.3. Lipsa sistemului de detectoare de fum si aparate aspersoare 
4.5.4. Reticenta unor angajati la schimbare 
4.5.5 Personal medical insuficient  
 

 

5. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
 

 

In  exercitarea  atributiilor  sale,  Spitalul de psihiatrie Murgeni colaboreaza cu 
autoritatile administratiei publice locale, cu institutii publice de specialitate din tara, cu 
organizatiile  profesionale  (Colegiul  Medicilor  din  Romania, Colegiul  Farmacistilor  din  
Romania,  Ordinul  Asistentilor  Medicali si Moaselor  din Romania), cu mediul de 
afaceri din tara, cu asociatiile legal constituite ale pacientilor, in particular si  cu societatea 
civila, in general. 
 

 

S.l.Oportunitati: 
5.1.1.Sprijinul permanent din partea autoritatilor locale 
5.1.2.Posibilitatea interactiunii cu operatori privati, prin extemalizare sau asociere 
5.1.3.Posibilitatea elaborarii unor proiecte pentru atragerea de fonduri structurale 
5.1.4.Posibilitati de atragere de sponsori 
5.1.5.Perspectiva contractelor cu casele private de asigurari de sanatate 
5.1.6.Sanatatea este un domeniu cu impact social major, care poate furniza argumente 
pentru adoptarea unor politici publice 
5.2.Amenintari : 
5.2.1.Intrarea spitalelor in procesul de acreditare, care necesita indeplinirea standardelor de 
calitate 
5.2.2.  Cresterea   nivelului  de  informare  a  pacientilor,  concomitent  cu  progresul  si 
diversificarea tehnologiilor diagnostice si terapeutice vor conduce la cresterea asteptarilor 
acestora  s i, implicit, la o crestere a cererii de serviicii medicale complexe; sistemul de 
sanatate  trebuie  sa  dispuna  de  mecanisme  care  sa  asigure  directionarea  resurselor 
financiare in virtutea principiului eficientei 
5.2.3. Libertatea de circulatie a persoanelor si a serviciilor da posibilitatea utilizatorilor sa 
ia contact cu fumizori de servicii din diferite tari si sa isi modifice asteptarile 
5.2.4. Dezvoltarea sistemului privat constituie un mediu concurential pentru sistemul public 
5.2.5.  Libera  circulatie  a  persoanelor  si facilitatile  create  dupa  aderarea  Romaniei  la 
Uniunea Europeana pentru ocuparea de locuri de munca indue riscul migrarii personalului 
de specialitate, mai ales a celui inalt calificat si performant 
5.2.6. Imbatranirea populatiei si migrarea fortei de munca tinere 
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5.2.7. Cresterea costurilor colaterale induse fie prin acoperirea tratamentului unor boli rare, 
dar foarte grave, fie datorita politicilor practicate de unii distribuitori de medicamente 
 
 

6. PRIORITATI  PE TERMEN MEDIU 
' 

 

- realizarea efectiva a accesului egal al cetatenilor la ingrijirile sanitare de baza 
- cresterea calitatii vietii, prin imbunatatirea calitatii si sigurantei actului medical 
- apropierea de indicatorii de sanatate  previzionati de Ministerul Sanatatii in acelasi timp 
cu scaderea patologiei specifice tarilor subdezvoltate. 
 
 
 
 

7. DIRECTII DE ACTIVITATE 
 
 
    Dezvoltarea si  modernizarea   infrastructurii   spitalului   ca  furnizor   de  
servicii medicale 
 
A.Managementul calitatii  
Obiectiv - Cresterea calitatii ingrijirilor medicale si implicit a satisfactiei pacientilor 
 
Responsabil : Comitet director 
Finantare : Venituri CJAS , Buget Local , Venituri proprii 
 
Activitate 1- Reabilitare si extindere pavilion 2 Psihiatrie 
Termen de finalizare – 30.09.2011 
 
Activitate 2-Initierea procedurilor necesare acreditarii 
Termen finalizare-30.09.2012 
 
Activitate 3-Acreditarea spitalului 
Termen finalizare-31.12.2012 
 
Indicatori de evaluare: 

- Cresterea calitatii serviciilor cu 10% fata de anul 2011 
 

B.Activitatea medicala- 
Obiectiv -Eficientizarea actului medical 
Responsabil : Comitet director 
Finantare : Venituri CJAS , Buget Local , Venituri proprii 
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Activitate 1-Cresterea complexitatii cazurilor internate prin stabilirea unor criterii clare de 
internare 
Termen -31.12.2011 
 
Activitate 2-Imbunatatirea activitatii de codificare  in vederea cresterii ICM si implicit a 
finantarii 
Termen 31.12.2011 
 
Indicatori de evaluare: 

- Cresterea complexitatii cazurilor ICM  cu 10% fata de anul 2011 
 
C.Activitate financiara- 
Obiectiv - Proiectarea unei strategii financiare care sa permita dezvoltarea spitalului 
conform directiilor strategice propuse 
Responsabil : Comitet director 
Finantare : Venituri CJAS , Buget Local , Venituri proprii 
 
Activitate 1 Fundamentarea bugetului de venituieri si cheltuieli in vederea realizarii 
obiectivelor strategice 
Termen 31.03.2011 
 
Activitate 2- Identificarea de noi surse de finantare si utilizarea eficienta a fondurilor CAS  
Termen-31.12.2011 
 
Activitate 3- Elaborarea criteriilor de alocare pe sectii si a unui sistem de control al 
costurilor  in vederea eficientizarii  
Termen -31.12.2011 
 
Indicatori de evaluare: 

- Cresterea cu 10% a veniturilor proprii fata de 2011 
 
 
D.Managementul resurselor umane 
Obiectiv- Dezvoltarea proceselor de management al resurselor umane , astfel incit sa 
se realizeze gestiunea coerenta a activitatilor de personal. 
Responsabil : Comitet director 
Finantare : Venituri CJAS , Buget Local , Venituri proprii 
 
Activitate 1- Completarea schemei de personal in vederea realizarii de  îngrijiri de calitate 
Termen-30.06.2012 
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Activitate 2- Dezvoltarea unor parteneriate interne si externe cu asimilarea bunelor 
practici europene in domeniul resurselor umane ( cursuri de perfectionare continua) 
Termen-iunie 2012 
 
Indicatori de evaluare: 

- Efectuarea de cursuri de perfectionare continua de catre tot personalul medical 
- Cresterea cu 10% a procentului personalului satisfacut din total personal 

 
 
E. Structura si organizarea sanitara 
Obiectiv – Reabilitarea , modernizarea si informatizarea unitatii 
Responsabil : Comitet director 
Finantare : Venituri CJAS , Bugetul de Stat ,Buget Local , Venituri proprii 
 
Activitate 1- Reabilitare spatii exterioare  
Termen 01.06.2011 
 
Activitatea 2 - Inlocuirea acoperisului atelierului mecanic 
Termen 30.09.2011 
 
Activitatea 3 - Igienizarea blocului alimentar, refacerea circuitelor, dotare corespunzatoare 
Termen 15.12.2011 
 
Activitatea 4 - Informatizarea intregii unitati 
Termen 15.02.2012 
 
Activitatea 5 – Amenajarea unei baze sportive în incinta unitatii 

Termen 15.12.2013 

 
Activitatea 6 – Amenajarea unei capele in incinta unitatii 

Termen 15.12.2014 

 
Activitatea 7 - Reabilitare si recompartimentare spatiu compartiment primiri urgente 
Termen 01.07.2015 
 
Activitatea 8 - Schimbarea amplasamentului Compartiment pediatrie in spatiu ocupat 
anterior de compartiment primiri urgente, langa compartimentul de boli interne si 
separarea circuitelor. 
Termen 31.07.2015 
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Activitate  9 - Schimbarea amplasamentului – secretariatului si biroului manager in 
pavilionul administrativ. 
Termen 31.08.2015 
 
Activitatea 10 - Reabilitarea spatiului ocupat de sectia pediatrie si extinderea Secţiei 
Psihiatrie 
Termen 31.08.2016 
 
Activitatea 11 - Reabilitarea si modernizarea spatiilor din subsol 
Termen 31.12.2016 
 
Activitatea 12 – Schimbarea amplasamentului arhivei în subsolul reabilitat al unităţii  

Termen 15.12.2017 

Activitatea 13 - Schimbarea amplasamentului centralei termice 
Termen 31.12.2018 

 

Indicatori de evaluare: 
- Cresterea gradului de satisfactie a pacientilor cu 10% fata de anul 2011 
 

8.  Incadrarea in timp - Graficul Gantt al desfasurarii activitatilor  cu 
termenul stabilit: 
 

                                                    
AN 

      ACTIVITĂŢI 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Reabilitare şi extindere pavilion 
2 Secţia Psihiatrie 

        

Iniţierea procedurilor necesare 
acreditării 

        

Acreditarea spitalului         

Creşterea complexităţii cazurilor 
internate prin stabilirea unor 
criterii clare de internare 

        

Îmbunătăţirea activităţii de 
codificare în vederea creşterii 
ICM şi implicit a finanţării 

        

Fundamentarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli în vederea 
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realizării obiectivelor strategice 
Identificarea de noi surse de 
finanţare şi utilizarea eficientă a 
fondurilor CAS 

        

Elaborarea criteriilor de alocare 
pe secţii a unui sistem de control 
al costurilor în vederea 
eficientizării activităţii 

        

Completarea schemei de 
personal în vederea realizării de  
îngrijiri de calitate 

        

Dezvoltarea unor parteneriate 
interne şi externe cu asimilarea 
bunelor practici europene în 
domeniul resurselor umane 
(cursuri de perfecţionare 
continuă) 

        

Reabilitare spaţii exterioare         
Înlocuirea acoperişului 
atelierului mecanic 

        

Igienizarea blocului alimentar, 
refacerea circuitelor, dotarea 
corespunzătoare 

        

Informatizarea întregii unităţi         
Amenajarea unei baze sportive 
în incinta unităţii 

        

Amenajarea unei capele în 
incinta unităţii 

        

Reabilitarea şi 
recompartimentarea spaţiului 
Compartiment Primiri Urgenţe 

        

Schimbarea amplasamentului 
Compartiment Pediatrie în 
spaţiul ocupat anterior de 
Compartiment Primiri Urgenţe 

        

Schimbarea amplasamentului 
secretariatului şi a biroului 
manager în pavilionul 
administrativ 

        

Reabilitarea spaţiului ocupat de 
Compartimentul Pediatrie şi 
extinderea Secţiei Psihiatrie 

        

Reabilitarea şi modernizarea 
spaţiilor din subsol 

        

Schimbarea amplasamentului 
arhivei în subsolul reabilitat al 
unităţii 

        

Schimbarea amplasamentului 
centralei termice 
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REZULTATE ASTEPTATE 

Realizarea unui  management a carui strategie sa aiba in centrul atentiei calitatea 

ingrijirilor si satisfactia pacientilor si angajatilor nostri. 

 

INDICATORI DE EVALUARE: 

1.Nr.pacienti externati 

2.Valoarea ICM  

3.Ponderea excedentului bugetar  

4.Procentul pacientilor din total pacienti satisfacuti de calitatea ingrijirilor 

5.Procentul de personal satisfacut de politica de personal a conducerii din total 

personal 

6.Numar cursuri de perfectionare pe categorii de personal  in domeniul calitatii 

7.Obtinerea acreditarii spitalului / tipul de incredere acordata 

 
 
 
 

Manager, 
dr. OTEL LILICA 
 , 

 

 
 
 

Director Financiar- Contabil , 
ec. IORDAN DANIEL ADRIAN 

 

 


