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1. Prezentare generală și analiza de situație
Spitalul Municipiului Mangalia, cu o existență de peste 40 de ani, acordă 

asistență medicală pentru 65.000 de persoane, care trăiesc în oraș și în localitățile 

arondate.

Municipiul Mangalia, situat la 40 km sud de Constanța și la 14 km nord de 

punctul de frontieră Vama Veche cu Bulgaria este poarta de intrare în România, de la 

Marea Neagră în sud - estul României și conform datelor statistice de la INSSE, 

deține o populație de 41.656 de locuitori. 

De asemenea se poate discuta despre Riviera Mangaliei ca fiind cea mai 

lungă din țară, de 9 km, beneficiind de o plajă de 43,7 ha, motiv pentru care în 

perioada sezoanelor estivale întreaga zonă reprezintă destinație de vacanță pentru 

un număr considerabil de turiști, ceea ce face ca activitatea spitalului să se tripleze în 

timpul verii.

1.1 Structura spitalului
Structura organizatorică a spitalului cuprinde 18 secții și compartimente 

însumând 295 de paturi spitalizare continuă și 20 paturi spitalizare de zi, farmacie, 

laboratoare, servicii, cabinete medicale și aparatul funcțional, structurate în funcție de 

specialitățile medicale.

Contractul încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru 

furnizarea de servicii medicale spitalicești cuprinde, cu ponderea cea mai mare, 

spitalizarea continuă decontată în sistem DRG, spitalizarea de zi, reprezentând 20% 

din spitalizarea continuă și spitalizare cronici, care se decontează în funcție de 

tarif/zi.

 

1.2 Patrimoniul
Spitalul Municipal Mangalia, singurul din țară cu vedere la Marea Neagră, este 

un spital de tip pavilionar și își desfășoară activitatea în 5 clădiri orientate după cum 

urmează:

Pavilionul B, clădirea cea mai impunătoare (suprafață 1.333 mp D+P+5E), în care 

își desfășoară activitatea următoarele structuri:
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 Secția de Medicină Internă – inclusiv compartimentele din cadrul secției – etaj I;

 Secția Ortopedie și Traumatologie – etaj II, hol dreapta;

 Secția Sanatorială TBC Osteoarticular Copii – etaj II, hol stânga;

 Secția Recuperare Traumatologică, Vertebro – Medulară și Neurologie – etaj III;

 Secția Chirurgie Generală, inclusiv Compartiment Urologie – etaj IV, hol dreapta;

 Secția ATI – etaj V;

 Bloc Operator Chirurgie – Ortopedie – etaj V;

 Compartiment de Primiri Urgențe – parter dreapta;

 Ambulatoriu integrat: chirurgie generală, neurologie și ortopedie traumatologie – 

parter stânga;

 Laborator analize medicale – parter stânga;

 Laborator radiologie și imagistică medicală – parter.

Pavilionul A, aflat la o distanță de 250 metri față de Pavilionul B, în care 

funcționează următoarele structuri:
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 Secția Obstetrică Ginecologie – parter și etaj II;

 Compartiment Neonatologie – etaj II;

 Bloc Operator Obstetrică Ginecologie – etaj I;

 Compartiment ATI – Obstetrică Ginecologie – etaj I;

 Secția Pediatrie – etaj I.

Pavilionul C, aflat la o distanță de 100 m față de Pavilionul B, în care funcționează 

următoarele structuri:

 Dispensar TBC – parter;

 Cabinet oncologie medicală – etaj I;

 Ambulatoriu Integrat: endocrinologie, oftalmologie, dermatovenerologie, ORL – 

etaj I;

 Compartiment Prevenire și Control al Infecțiilor Nosocomiale – parter;

 Farmacia cu circuit închis.

Pavilion Prosectură, aflat la o distanță de 150 metri față de Pavilionul B, în care 

funcționează Serviciul de Anatomie Patologică.

Pavilionul Administrativ
Activitatea tehnico – economică și administrativă este organizată pe servicii, birouri și 

compartimente funcționale conform structurii organizatorice stabilită de Comitetul 

Director. În cadrul pavilionului administrativ, funcționează la parter:
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 Serviciul ATATI (administrativ, tehnic, aprovizionare, investiții, transport);

 Centrala telefonică;

 Biroul de internări;

 Compartiment statistică medicală;

Iar la etajul I funcționează:

 Compartimentul RUNOS (resurse umane, normare, salarizare);

 Compartiment Financiar Contabilitate;

 Biroul de Management al Calității;

 Secretariat Registratură.

Din totalul de 295 de paturi, 215 paturi sunt pentru pacienții cu afecțiuni acute 

ai căror decontare se efectuează în sistem DRG, iar diferența de 80 de paturi este 

pentru pacienții cu afecțiuni cronice (Sercția RTVMN – 55 paturi și Secția Sanatorială 

TBC osteoarticular copii – 25 paturi).

Populația arondată Spitalului Municipal Mangalia reprezintă aproximativ 

65.000, rezultând o medie a paturilor de 3,66 la mia de locuitori, față de media 

europeană a paturilor care este de 5,6 la mia de locuitori.

1.3 Situația resurselor umane
Din totalul de 519 persoane angajate se regăsesc următoarele categorii de 

personal:

 67 - medici;

 12 - medici rezidenți anul I – VII;

 9 - alt personal sanitar superior;

 199 - personal sanitar mediu;
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 2 - tehnician sanitar/autopsier;

 1 – statistician medical;

 10 – registratori medicali;

 53 – infirmiere;

 82 – îngrijitoare, brancardieri;

 8 – spălătorese;

 25 – personal tehnic, economic și administrativ;

 13 – muncitori bloc alimentar;

 38 – muncitori întreținere clădiri, etc.

Secțiile cu profil medical sunt dotate cu aparatură specifică ce permite 

conformitatea prestării serviciilor medicale de specialitate.

Spitalul Municipal Mangalia are o adresabilitate crescută în toate anotimpurile, 

dar mai ales pe perioada sezonului estival, când pe o perioadă de aproximativ 3 luni, 

zona reprezintă destinație de vacanță pentru numeroși cetățeni atât din țară, cât și 

din străinătate, iar fluctuația se reflectă și în activitatea spitalului.
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2. Activitatea spitalului
Servicii medicale furnizate de Spitalul Municipal Mangalia

1. servicii medicale spitaliceşti, acordate în cadrul secţiilor și compartimentelor 

spitalului:

 Secția Medicină Internă;

 Compartiment Reumatologie;

 Compartiment Nefrologie;

 Compartiment Cardiologie;

 Compartiment Neurologie;

 Secția Chirurgie;

 Compartiment Urologie;

 Secția Pediatrie;

 Neonatologie;

 Secția Obstetrică Ginecplogie;

 Secția Ortopedie Traumatologică;

 ATI;

 Secția Recuperare Traumatologie Vertebro Medulară

2. servicii medicale care constau în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, 

în cadrul Ambulatoriului de Specialitate al spitalului, unde îşi desfăşoară 

activitatea medici de diverse specialităţi.

 Cabinet chirurgie generală;

 Cabinet endocrinologie;

 Cabinet dermatovenerologie;

 Cabinet oftalmologie;

 Cabinet gastroenterologie;

 Cabinet ORL;

Asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:

- spitalizare continuă;

- spitalizare de zi.

Serviciile medicale spitaliceşti sunt: preventive, curative, de recuperare şi paliative 

cuprinzând:

- consultaţii;

- investigaţii;
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- stabilirea diagnosticului;

- tratamente medicale;

- îngrijire, recuperare, cazare şi masă.

Se acordă şi servicii medicale în regim de spitalizare de zi, pentru asiguraţii 

care nu necesită internare continuă, cheltuielile cu aceste servicii, fiind suportate din 

fondurile aferente asistenţei medicale spitaliceşti, prin tarif pe serviciu medical stabilit 

prin norme, sau tarif pentru caz rezolvat.

Modalităţile de contractare de către Casa de Asigurări Sănătate Constanța a 

serviciilor medicale se stabilesc prin norme.

Modalităţile de plată a serviciilor medicale spitaliceşti contractate cu C.A.S.C. 

de Spitalul Municipal Mangalia sunt:

- tarif pe caz ponderat: sistem DRG (Secția Medicină Internă, Compartiment 

Reumatologie, Compartiment Nefrologie, Compartiment Cardiologie, Compartiment 

Neurologie, Secția Chirurgie, Compartiment Urologie, Secția Pediatrie, Neonatologie, 

Secția Obstetrică Ginecologie, Secția Ortopedie Traumatologică, ATI). În acest 

sistem, pacienţii sunt clasificaţi în funţie de patologie, se analizează caracteristicile 

fiecărui pacient externat (vârsta, sex, durata de spitalizare, diagnostice principale şi 

secundare, proceduri), în funcţie de acestea pacienții fiind clasificaţi într-o categorie 

distinctă, fiecărui caz i se atribuie o valoare relativă pe baza căreia se calculează 

indicele de case-mix (I.C.M.). Suma  decontată de casa de asigurări se calculează  

înmulțind indicele de case mix cu nr. de cazuri externate şi validate de SNSPMS şi cu 

tariful pe un caz ponderat (caz ponderat = nr. de pacienţi externaţi înmulţit cu I.C.M.).

- tarif pe zi de spitalizare pentru interne, chirurgie, ginecologie, ortopedie, 

neurologie, pediatrie, oncologie, endocrinologie, ORL, dermatologie, Oftalmologie, în 

funcţie de nr. de cazuri externate şi validate de SNSPMS;

- tarif pe caz rezolvat / serviciu - pentru serviciile medicale acordate în regim de 

spitalizare de zi, prevăzute în normele contractului cadru de acordare a asistenţei 

medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate.

Spitalul beneficiază  şi de sume aferente:
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 programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale 

specifice (Programul Naţional de Oncologie, Programul Naţional de Diabet, 

Programul Pneumologie);

 investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu. Spitalul poate efectua o 

gamă largă de analize de laborator, de investigaţii folosind imagistica medicală 

(radiodrafii, CT, endoscopii digestive și colonoscopii, ecografii); 

 servicii medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate.

ANALIZA ACTIVITĂȚII CLINICE A SPITALULUI 
rezultată din următorii indicatori

NR. 
CRT. DENUMIRE INDICATOR 2015 2016 2017

1 NR. PACIENȚI EXTERNAȚI 7922 7734 8168

2 DURATA MEDIE DE SPITALIZARE 7.36 7.2 7.18

3 INDICELE DE UTILIZARE A PATURILOR 199.69 191.49 200.07

4 INDICELE DE COMPLEXITATE  ICM 1.1304 1.202 1.2344

5
PROCENTUL PACIENȚILOR CU COMPLICAȚII  ȘI 
COMORBIDITĂȚI DIN TOTALUL PACIENȚI 
EXTERNAȚI

94.6 95.62 96.69

6 NR. PACIENȚILOR CONSULTAȚI ÎN AMBULATORIU 7150 7390 8116

7 PROCENTUL  INTERNĂRILOR ÎN URGENȚĂ DIN 
TOTALUL INTERNĂRILOR 70.79 70.94 71.86

8 COSTUL MEDIU PE ZI DE SPITALIZARE 268 335.8 462.86
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2.1 Indicatorii de activitate ai spitalului pentru anul 2016:

Cod Denumire secție Nr. 
Sect

Nr. 
pacie

nți

Nr. Zile 
spitaliz

Nr. 
paturi Chelt totale

Cost 
med./ 

pacient

Cost med/ 
zi 

spitalizare
Cost/ pat Utiliz 

paturi
Durata 
spitaliz

0 1 2 3 4 5 6 7=6/3 8=6/4 9=6/5 10=4/5 11=4/3
1171 Medicină internă 1 2225 14992 63 5559338,37 2498,58 370,82 87205,31 235,17 6,74

1212 Neonatologie 1 154 590 10 525732,77 3413,85 891,07 52573,28 59,00 3,83

1231 Neurologie 1 359 1708 6 578429,87 1611,23 338,66 92548,78 273,28 4,76

1252 Pediatrie 1 678 3184 30 1884388,43 2779,33 591,83 62812,95 106,13 4,70

1371 Recuperare RTVMN 1 709 9206 40 2948704,97 4158,96 320,30 73717,62 230,15 12,98

1433 Reumatologie 1 129 784 10 155315,40 1204,00 198,11 15531,54 78,40 6,08

20 Chirurgie generală 1 886 6051 25 2972168,37 3354,59 491,19 118886,73 242,04 6,83

21 Obstetrică ginecologie 1 1237 4758 30 2842758,44 2298,11 597,47 94758,61 158,60 3,85

22 Ortopedie traumato 1 1099 9977 35 3603244,89 3278,66 361,16 102949,85 285,06 9,08

22 TBC osteo-articular 1 171 3132 25 1624329,68 9499,00 518,62 64973,19 125,28 18,32

2301 Urologie 87 760 5 153781,42 1767,60 202,34 30756,28 152,00 8,74

2313 Terapie intensivă 1 1347 15 1339403,69 994,36 89293,58 89,80

3023 Urgență - CPU 1 1954200,90

8013 Cabinete de specialitate 1 650112,80

TOTALURI secții clinice 14 7734 56489 295 26791910,00 3464,17 474,29 90820,03 191,49 7,30
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2.2 Bilanțul anului 2016:

Nr. 
Crt. Denumirea Indicatorilor Cod 

rând
Sold la 

începutul 
anului

Sold la 
sfârșitul 
perioadei

Active necurente 02 x x
1 Active fixe necorporale 03 x x
2 Instalații tehnice, mijloace de transport, 

animale, plantații, mobilier, aparatură birotică 
și alte active corporale

04 8.485.453 7.639073

3 Terenuri și clădiri 05 2.203.621 2.338.574
7 Total active necurente 15 10.689.074 9.977.647

Active curente 18 - -
1 Stocuri 19 3.306.028 3.526.919
2 Creanțe curente – sume ce urmează a fi 

încasate
20 - -

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și 
alte decontări

21 80.635 178.638

Creanțe comerciale și avansuri 22 70.808 150.027
Împrumuturi pe termen scurt acordate 27 - -
Total creanțe curente 30 80.635 178.638

3 Investiții pe termen scurt 31 - -
4 Conturi la trezorerii și instituții de credit 32 - -

Conturi la trezorerie, casa în lei 33 955.382 836.788
Conturi la instituții de credit, BNR, casă în 
valută

35 9.813 8.597

Total disponibil și alte valori 40 965.195 845.385
Total active curente 45 4.351.858 4.550.942
Total active 46 15.040.932 14.528.589
Datorii 50 - -
Datorii necurente 51 - -
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări 60 5.908.282 545.659
Datorii comerciale și avansuri 61 972.208 524.824
Avansuri primite 61.1 7.541 7.207

2 Datorii către bugete 62 581.755 823.320
Datoriile instituțiilor publice către bugete 63 393.972 596.340
Contribuții sociale 63.1 - -

4 Împrumuturi pe termen scurt (plătite până 
într-un an)

70 - -

5 Împrumuturi pe termen lung 71 - -
6 Salariile angajaților 72 683.936 1.116.298
7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de 

persoane
73 - -

10 Total datorii curente 78 7.173.973 2.485.277
11 Total datorii 79 7.173.973 2.485.277
12 Active nete = total active – total datorii = 

capitaluri proprii
80 7.866.959 12.043.312

C Capitaluri proprii 83 - -
1 Rezerve din fonduri 84 3.139.636 3.274.589
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2 Rezultatul raportat 85 1.842.402 4.624.763
4 Rezultatul patrimonial al exercițiului (sold 

creditor)
87 2.884.921 4.143.960

5 Rezultatul patrimonial al exercițiului (sold 
debitor)

88 - -

6 Total capitaluri proprii 90 7.866.959 12.043.312

Situația veniturilor realizate de spital pentru anul 2016

Nr. 
Crt. Denumire indicator

Total sumă 
realizată și 

încasată de spital
% în 
total

1 Venituri din spitalizare continuă - acuți 12.017.287 46,42
2 Venituri din spitalizare continuă - cronici 2.203.200 8,51
3 Venituri din spitalizare de o zi 5.351.725 20,67
4 Programe naționale 605.259 2,33
5 Subvenții buget local 971.889 3,75
6 Venituri din servicii la cerere 281.806 1,08
7 Venituri din proiecte de cercetare și studii 

clinice
- -

8 Alte venituri 4.454.066 17,24
TOTAL VENITURI* 25.885.232 100,00

Structura cheltuielilor spitalului pentru anul 2016
Nr. 
Crt. Denumire indicator

Total sumă 
realizată

% în 
total

I Cheltuieli de personal 17.772.828 66,34
II Cheltuieli materiale și de servicii 7.749.300 28,92
III Cheltuieli de capital 1.269.782 4,74

TOTAL CHELTUIELI* 26.791.910 100,00

*Din situațiile de mai sus se poate concluziona că serviciile medicale furnizate 
cetățenilor au fost mai mari față de serviciile medicale contractate, iar acestea au fost 
încasate în totalitate. Cheltuielile curente ale anului 2016 (cheltuieli de personal + 
cheltuieli materiale) se încadrează în veniturile anului. Depășirea veniturilor de către 
cheltuieli este determinată de suma medie a cheltuielilor de capital, care reprezintă 
amortizarea aparaturii medicale de 8,5 milioane lei, achiziționată în ultimii 7 ani cu 
fonduri de la Consiliul Local Mangalia și Ministerul Sănătății.
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 2.3 Analiza principalilor indicatori pe secții și pe total spital pentru anul 2017

Nr. 
Crt. Secții Compartimente

Nr. 
extern

ați

Nr. 
zile 

spitali
z.

IU pat DM
S

Rulaj  
pat

Rata 
ocup
are 
pat

ICM

Caz. 
cu 

proc 
chir

Morta
litate

Rata 
infecții 
nosoco
miale

Nr. mediu 
ext/medic

1 S. Medicină Internă 1786 12626 300.62 6.86 43.83 82.36 1.3112 1.45 0.22 446.50
2 C. Nefrologie 171 1081 216.20 6.28 34.40 59.23 1.3794 1.75 171
3 C. Reumatologie 149 924 92.40 6.12 15.10 25.32 0.8575 149
4 C. Cardiologie 13 89 11.13 5.24 2.13 3.05 1.1647 13
5 C. Neurologie 976 4733 315.53 4.80 65.73 86.45 1.5912 0.30 0.10 325
6 S. Obstetrică 

Ginecologie
1157 4857 161.90 4.19 38.67 44.36 0.8199 89.63 192.83

7 C. Neonatolohie 149 496 49.60 3.33 14.90 13.59 0.8090 149
8 S. Pediatrie 813 3103 119.35 3.80 31.38 32.70 0.8620 116.14
9 C. T.I.Pediatrie 0 364 91.00 1.36 66.75 24.93

10 S. RTVM-NM 764 10115 9.10 13.0
2

19.43 69.28 0.13 255

11 S. Chirurgie Generală 918 5998 404.60 6.44 37.24 65.73 1.4728 98.69 0.43 183.60
12 C. Urologie 84 610 1199.60 7.18 17.00 33.42 1.0596 97.62 84
13 S. Otopedie 

Traumatologie
1032 9709 323.60 9.30 30.03 88.67 1.3870 92.64 0.68 147.42

14 S. ATI 0 708 59.00 0.78 60.53 16.16
15 Obstetrică Ginecologie 

ATI
0 343 114.33 0.99 116.0

0
31.32

16 S. TBC Copii 156 3266 388.36 20.2
9

6.44 35.79 156

TOTAL 8168 59022 200.07 6.01 33.29 54.81 1.2344 93.42 0.44 0.29 247.51
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2.4 Bilanțul anului 2017:

Nr. 
Crt. Denumirea Indicatorilor Cod 

rând
Sold la 

începutul 
anului

Sold la 
sfârșitul 
perioadei

Active necurente 02 x x
1 Active fixe necorporale 03 x x

2
Instalații tehnice, mijloace de transport, 

animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și 
alte active corporale

04 7.639.073,47 6.359.926,86

3 Terenuri și clădiri 05 2.338.573,84 99.347,54
7 Total active necurente 15 9.977.647,31 6.459.274,40

Active curente 18 x x
1 Stocuri 19 3.526.918,52 3.927.573,96
2 Creanțe curente – sume ce urmează a fi 

încasate
20 x x

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și 
alte decontări

21 178.638,26 177.334,15

Creanțe comerciale și avansuri 22 150.027,26 141.973,01
Împrumuturi pe termen scurt acordate 27 x x
Total creanțe curente 30 178.638,26 177.334,15

3 Investiții pe termen scurt 31
4 Conturi la trezorerii și instituții de credit 32

Conturi la trezorerie, casa în lei 33 836.787,70 783.071,70
Conturi la instituții de credit, BNR, casă în 
valută

35 8.597,38 8.604,75

Total disponibil și alte valori 40 845.385,08 791.676,45
Total active curente 45 4.550.941,86 4.896.584,56
Total active 46 14.528.589,17 11.355.858,96
Datorii 50
Datorii necurente 51
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări 60 545.658,86 612.588,79
Datorii comerciale și avansuri 61 524.824,25 580.153,72
Avansuri primite 61.1 7.207,00 7.207,00

2 Datorii către bugete 62 823.320,00 971.281,00
Datoriile instituțiilor publice către bugete 63
Contribuții sociale 63.1 596.340,00 661.417,00

4 Împrumuturi pe termen scurt (plătite până într-
un an)

70

5 Împrumuturi pe termen lung 71
6 Salariile angajaților 72 1.116.298,38 1.121.575,75
7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de 

persoane
73

10 Total datorii curente 78 2.485.277,24 2.705.445,54
11 Total datorii 79 2.485.277,24 2.705.445,54
12 Active nete = total active – total datorii = 

capitaluri proprii
80 12.043.311,93 8.650.413,42

C Capitaluri proprii 83
1 Rezerve din fonduri 84 3.274.588,46 736.280,64
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2 Rezultatul raportat 85 4.624.763,06 8.976.657,40
4 Rezultatul patrimonial al exercițiului (sold 

creditor)
87 4.143.960,41

5 Rezultatul patrimonial al exercițiului (sold 
debitor)

88 1.062.524,62

6 Total capitaluri proprii 90 12.043.311,93 8.650.413,42
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3. Situația financiară a spitalului

ANALIZA VENITURILOR SPITALULUI 2017

Sume încasate 
CJAS 19.860.076,90  

DRG 12940651.4
SPZ 3736413.9Din care :
Cronici 3183011.64

   
Ambulatoriu integrat  738289.45
Venituri proprii  179602.53
Buget total  1321746.16
Sume primite MS 1262721
 

Accize
14763.53

Total  23377199.57
   
Oncologie  787777.14
Sanatoriala  400913.10
  1394148
  8888853.00
Donații  5000
Total general  34.853.890,81

ANALIZA CHELTUIELILOR 2017

Cheltuieli personal 25639520
Materiale 8889120.84
Burse Rezidenți 80581
Cheltuieli capital 1565460.72
Total general 36.174.682,56
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4. Indicatori de performanță managerială pentru anii 2016, 2017

4.A INDICATORI DE MANAGEMENT AI RESURSELOR UMANE 2016 2017
1. nr mediu de bolnavi externati pe un medic     185.24 219.54
2. nr mediu consultatii pe un medic in 

ambulator     876.95 1004.11
3. nr mediu consultatii pe un medic in CPU     965.2 1006.22
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4.B Situație spitalizare de zi (SPZ)
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SPZ 2016 2017
Cardiologie 4
Chirurgie generală 182 234
Endocrinologie 36
Medicină internă 644 567
Nefrologie 74 205
Neurologie 122 462
Obstetrică - ginecologie 493 354
Oncologie medicală 1090 1606
Ortopedie și traumatologie 3473 3253
Otorinolaringologie (ORL) 6
Pediatrie 57 55
Reumatologie 370 503
Urgența CPU 16038 17225
Total 22589 24464

4.C INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului
2016 = 65,94%
2017 = 70,7%

Procentul cheltuielilor cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului
2016 = 4,89%
2017 = 5,06%

Costul mediu pe zi de spitalizare pe fiecare secție
Denumire secție 2016 2017

Medicină internă 370,82 466,69
Neonatologie 891,07 1289,06
Neurologie 338,66 378,46
Pediatrie 591,83 709,45
RTVM NM 320,3 403,22
Reumatologie 198,11 320,91
Chirurgie generală 491,19 670,18
Obstetrică ginecologie 597,47 669,26
Ortopedie Traumatologie 361,16 449,94
TBC osteoarticular copii 518,62 721,87
Urologie 202,34 377,77
ATI 994,36 1951,39
Urgența CPU
Cabinete de specialitate
Total 474,29 611,42

Procentul veniturilor proprii din totalul spitalului
2016 = 0,76
2017 = 0,49
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4.D  INDICATORI DE CALITATE

1. Rata mortalității intraspitalicești, pe total spital și pe fiecare secție
Denumire secție 2016 2017

Secția Medicină Internă 1,49 1,45
Secția RTVM - NM 0,14
Secția Chirurgie Generală 0,56 0,43
Secția Ortopedie Traumatologie 0,09
Compartiment Neurologie 0,3
Compartiment Nefrologie 1,75
Total 0,49 0,45

2. Rata infecțiilor nosocomiale, pe total spital și pe fiecare secție
Denumire secție 2016 2017

Secția RTVM - NM 0,13
Secția Medicină Internă 0,22
Secția Ortopedie Traumatologie 0,27 0,68
Secția Pediatrie 0,29
Secția Chirurgie Generală 0,11
Compartiment Neurologie 0,1
Total 0,08 0,16

3. Rata bolnavilor reinternați în intervalul de 30 de zile de la externare

2016 = 12,43
2017 = 13,49

4. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la 
externare
Denumire secție 2016 2017

Cardiologie 38 42,70% 7 53,85%
Chirurgie Generală 614 69,30% 652 71,02%
Medicină Internă 1020 49,09% 921 51,65%
Nefrologie 41 70,69% 115 67,25%
Neonatologie 87 56,86% 114 76,51%
Neurologie 148 41,23% 387 39,65%
Obstetrică Ginecologie 987 79,73% 851 73,55%
Ortopedie Traumatologie 1007 91,63% 944 91,47%
Pediatrie 394 58,11% 432 53,14%
Reumatologie 21 16,28% 37 24,83%
Urologie 57 65,52% 38 45,24%
Total 4414 64,40% 4498 62,08%

5. Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor 
internați
Denumire secție 2016 2017

Cardiologie 1 1,12% 2 15,38%
Chirurgie Generală 18 2,03% 14 1,53%
Medicină Internă 57 2,74% 55 3,08%
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Nefrologie 3 5,17% 7 4,09%
Neonatologie 5 3,27% 2 1,34%
Neurologie 4 1,11% 5 0,51%
Obstetrică Ginecologie 55 4,44% 23 1,99%
Ortopedie Traumatologie 2 0,18% 5 0,48%
Pediatrie 36 5,31% 38 4,67%
Reumatologie - 0,00% 2 1,34%
Urologie 2 2,30% - 0,00%
Total 183 2,67% 153 2,11%

6. Numărul de reclamații/plângeri

2016 = 4
2017 = 2
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5. ANALIZA SWOT SPITAL MUNICIPAL MANGALIA
PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

Personal bine pregătit
Personal medical insuficient pentru 
anumite specialități (pediatrie, ATI, 
cardiologie, etc)

Spital modern, acreditat de către 
ANMCS, poate asigura diagnostic, 
tratament și monitorizare pacienților 
zonali

Lipsă RMN spital

Servicii diversificate
Neadaptarea în totalitate a protocoalelor 
diagnostice și terapeuticel  a nivelul 
spitalului

Unitatea este certificată ISO - 9001
Fonduri insuficiente pentru formarea 
profesională a personalului medical și 
administrativ

Existența unui sistem informatic integrat
Venituri proprii într-un procentaj scăzut 
raportat la cerințele serviciilor medicale 
pe care le avem de asigurat

Secția Recuperare Traumatologie 
Vertebro Medulară și Neuromotorie, din 
cadrul spitalului este unică la nivel 
național

Număr de paturi insuficient în cadrul 
compartimentului Neurologie, fată de 
adresabilitate

În scopul creșterii calității actului medical 
a fost înființat compartimentul 
Neurologie

Concurența neloială a medicilor 
încadrați (CMI)

Singurul spital din țară cu vedere la 
Marea Neagră Infrastructură spital

Lipsa arieratelor Sistem Pavilionar
Colaborarea cu Bursa Română de 
Mărfuri pentru achiziția de gaze naturale 
și curent electric, încă din anul 2015 
(obținerea unui preț bun)

Completarea defectuoasă a fișelor duce 
la decontarea incompletă a tuturor 
serviciilor oferite

Înființarea Biroului de Management al 
Calității în structura spitalului, cu 5 
posturi aferente

Consum crescut de materiale sanitare și 
medicamente

Purtător de cuvânt Venituri proprii foarte scăzute

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
Sprijinul Autorităților Locale Emigrarea tinerilor specialiști
Accesarea fondurilor structurale Competiția cu spitale private
Parteneriate cu diverse instituții, clinici 
de specialitate Instabilitate legislativă
Poziția spitalului într-o zonă geografică 
cu mare afluență de turiști pe parcursul 
sezonului estival

Tendința migrării cadrelor medicale 
către centre universitare sau către alte 
țări

Obținerea de locuințe de serviciu Costuri ridicate la utilități
Obținerea de sponsorizări Mass - media
Deschidere la comunicare (mass – 
media) Aparținători agresivi
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Problematica abordată
6. Obiective pe termen mediu și lung:

 La nivelul Cabinetului de Oncologie Medicală (pavilionul C), se propune 

extinderea activității actuale și atribuirea unui spațiu suplimentar cu 

amenajarea unui număr de patru paturi suplimentare în vederea efectuării 

consultațiilor și tratamentelor medicale de specialitate în regim de spitalizare 

de zi;

 Cabinetului ORL, i se va atribui o sală de tratamente pentru buna desfășurare 

a activității medicale;

 Având în vedere rezultatele scăzute din punct de vedere financiar la nivelul 

Secției Sanatoriale TBC Osteoarticular copii (25 paturi) se propune 

transformarea acesteia și redirecționarea paturilor către alte compartimente, 

după cum urmează: extinderea Compartimentului de Neurologie cu un număr 

de 10 paturi, precum și înființarea unui Compartiment Hematologie care va 

avea atribuit un număr de 15 paturi;

 Înființarea unui cabinet de consultații și a sălii de tratamente în specialitatea 

Pneumologie, lângă dispensarul TBC, în pavilionul C.

 Menținerea certificării ISO 9001/2008 și îmbunătățirea SMC;

 Modificarea structurii organizatorice a spitalului cu propunerile de mai sus și 

obținerea avizului din partea Ministerului Sănătății;

 Implementarea unei politici de personal care să asigure personal cu pregătire 

profesională de înalt nivel - pregătirea continuă a personalului prin organizarea 

de cursuri și instruiri conform planului de pregătire profesională;

 Încheierea de parteneriate diverse - ingrijiri, educație, social, administrative;
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 Dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație pentru 

secții/compartimente și cabinete în vederea îmbunătățirii calității actului 

medical;

 Apariţii în media în scopul promovării imaginii Spitalului Municipal Mangalia şi 

informării asiguraţilor. Difuzarea frecventă de informaţii şi materiale referitoare 

la esenţa şi modul concret de funcţionare a spitalului, difuzarea de comunicate 

de presă conţinînd date din activitatea curentă a spitalului;

 Upgradarea sistemului informatic medical. 
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7. Obiective permanente:
 Menținerea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial;

 Menținerea și dezvoltarea standardelor de calitate ISO 9001/2008;

 Perfecționarea continuă pentru personalul medical și nemedical;

 Menținerea și atragerea de parteneriate favorabile spitalului;

 Implementarea și dezvoltarea programelor naționale de sănătate elaborate de 

MS;

 Creșterea calității serviciilor hoteliere;

 Promovarea spitalului (site, conferințe, manifestări periodice, etc.);

 Încadrarea de personal medical în secțiile și serviciile deficitare pentru a 

asigura buna desfășurare a activității spitalului.
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8. Obiective generale și specifice:

 Obiectiv general: Asigurarea unui Management al Calității Permanent 
 Obiective specifice:

1. Menținerea și implementarea standardului SR EN ISO 9001/2008:

- Termen finalizare: trimestrial (I, II, III, IV).

- Responsabil: Comitet Director, responsabili Managementul Calității, responsabil 

Mediu și Securitatea Sistemelor.

- Indicator de evaluare: obținere certificat, nr. neconformităților constatate, nr. 

măsurilor implementate.

- Resurse/ previziuni bugetare: nu necesită resurse.

- Monitorizare: anual.

 Obiectiv general: Asigurarea și Utilizarea Eficientă a Resurselor Umane
 Obiective specifice:

1. Asigurarea cu personal de specialitate medical și nemedical, a 
posturilor vacante în urma pensionării și a celor create spre a asigura 
buna desfășurare a activității spitalului:

Se dorește angajarea de medici confirmați în următoarele specialități medicale: 

pediatrie, anestezie terapie intensivă, radiologie, ginecologie, precum și angajarea de 

personal nemedical (infirmier, îngrijitor, muncitor, brancardier, magazioner, șofer, 

etc).

- Termen finalizare: 2019, 2020, 2021, 2022.

- Responsabil: Comitet Director, Serv. RUNOS.

- Indicator de evaluare: procent nr. personal din total propus, proporția medicilor 

din total personal, proporția personalului medical din total personal.

- Resurse/ previziuni bugetare: venituri contractate CAS.

- Monitorizare: anual.

2. Identificarea unor facilități pentru atragerea personalului medical în 
zonă:

Asigurarea unui salariu la nivelul unui spital municipal cu un nivel ridicat al sporurilor, 

precum și asigurarea de locuințe de serviciu de către autoritatea administrației 

publice locale pentru personalul medico – sanitar nelocalnic.
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- Termen finalizare: permanent.

- Responsabil: Comitet Director, Manager.

- Indicator de evaluare: număr personal medical nou angajat.

- Resurse/ previziuni bugetare: venituri contractate CAS + buget local

- Monitorizare: anual.

3. Asigurarea perfecționării continue a personalului medical și nemedical 
prin instruiri periodice în cadrul spitalului și entități specializate:

- Termen finalizare: permanent.

- Responsabil: Comitet Director, Consiliul Medical, Serv. RUNOS

- Indicator de evaluare: număr cursuri efectuate din nr. celor propuse, nr. tematici 

instruire planificare, nr. instruiri privind efectuareacurățeniei și dezinfecției, nr. 

instruiri privind prevenirea Infecțiilor Nosocomiale, nr. instruiri privind 

asigurarea confidențialității datelor.

- Resurse/ previziuni bugetare: venituri contractate CAS + venituri proprii

- Monitorizare: anual.

4. Utilizarea eficientă a personalului:
- Termen finalizare: permanent.

- Responsabil: Comitet Director, Consiliul Medical, serv. RUNOS.

- Indicator de evaluare: nr. mediu de bolnavi externați/medic, nr. mediu 

consultații/medic în ambulatoriu.

- Resurse/ previziuni bugetare: buget de venituri și cheltuieli.

- Monitorizare: anual.

5. Efectuarea evaluării performanțelor profesionale:
- Termen finalizare: permanent.

- Responsabil: Serv. RUNOS.

- Indicator de evaluare: număr salariați cu calificativ maxim din total angajați.

- Resurse/ previziuni bugetare: buget de venituri și cheltuieli.

- Monitorizare: anual.

6. Revizuirea organigramei, a statului de funcții, a regulamentului intern și 
formarea salariaților:

- Termen finalizare: permanent.

- Responsabil: Serv. RUNOS.

- Indicator de evaluare: număr de salariați informați din total salariați.

- Resurse/ previziuni bugetare: buget de venituri și cheltuieli.
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- Monitorizare: anual.

 Obiectiv general: Asigurarea Resurselor Financiare Conforme cu 
Necesitățile și Utilizarea Eficientă a Acestora

 Obiective specifice:
1. Asigurarea echilibrului bugetar:

- Termen finalizare: permanent.

- Responsabil: Comp. Financiar Contabilitate.

- Indicator de evaluare: execuția bugetară față de bugetul de venituri și cheltuieli 

aprobat, procentul veniturilor proprii din total venituri, excedentul/ deficitul 

raportat la finele anului.

- Resurse/ previziuni bugetare: buget de venituri și cheltuieli.

- Monitorizare: trimestrial și anual.

2. Folosirea eficientă a resurselor financiare:
- Termen finalizare: permanent.

- Responsabil: Comp. Financiar Contabilitate.

- Indicator de evaluare: cost mediu pe o zi de spitalizare/ pat/ bolnav, proporția 

cheltuielilor cu medicamente dint total cheltuieli, proporția de cheltuieli de 

capital din total cheltuieli, proporția cheltuieli personal din total cheltuieli.

- Resurse/ previziuni bugetare: -

- Monitorizare: anual.

3. Atragerea de donații și sponsorizări pentru dotarea, echiparea și 
modernizarea secțiilor/ compartimentelor spitalului:

- Termen finalizare: permanent.

- Responsabil: Comitet Director .

- Indicator de evaluare: pondere resurse financiare atrase din alte fonduri din 

totalul prevăzut.

- Resurse/ previziuni bugetare: buget de venituri și cheltuieli.

- Monitorizare: anual.

 Obiectiv general: Asigurarea Infrastructurii Corespunzătoare Necesităților 
și Dotarea cu aparatură/ echipamente medicale

 Obiective specifice:
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1. Îmbunătățirea continuă a condițiilor, siguranța mediului spitalicesc și 
creșterea confortului hotelier a pacientului internat:

Se dorește achiziționarea de paturi electrice de spital, saltele pat, noptiere, 

banchete/canapele așteptare, lenjerii de pat, frigidere, televizoare pentru confortul 

pacientului.

- Termen finalizare: permanent.

- Responsabil: Comitet Director, serv. Administrativ

- Indicator de evaluare: procent pacienți mulțumiți din Chestionarul de satisfacție 

privind condițiile hoteliere.

- Resurse/ previziuni bugetare: venituri contractate CAS

- Monitorizare: anual.

2. Îmbunătățirea continuă a asigurării de utilități:
- Termen finalizare: permanent.

- Responsabil: Comitet Director, serv. Administrativ

- Indicator de evaluare: timp de restabilire furnizare energie electrică, timp de 

stabilire apa

- Resurse/ previziuni bugetare: buget de venituri și cheltuieli

- Monitorizare: anual.

3. Dotarea cu aparatură medicală pentru creșterea actului medical:
- Termen finalizare: de câte ori este necesar.

- Responsabil: Comitet Director, serv. Administrativ.

- Indicator de evaluare: procent aparatură medicală achiziționată din totalul 

propus.

- Resurse/ previziuni bugetare: conform planului de achiziții.

- Monitorizare: semestrial.

 Obiectiv general: Promovarea Spitalului
 Obiective specifice:

1. Apariţii în media în scopul promovării imaginii Spitalului Municipal 
Mangalia şi informării asiguraţilor:

Difuzarea frecventă de informaţii şi materiale referitoare la esenţa şi modul concret 

de funcţionare a spitalului, difuzarea de comunicate de presă conţinînd date din 

activitatea curentă a spitalului.

- Termen finalizare: permanent.



 

31

- Responsabil: Manager, Director Medical, Purtător de Cuvânt

- Indicator de evaluare: nr. apariții

- Resurse/ previziuni bugetare: buget de venituri și cheltuieli

- Monitorizare: anual

2. Îmbunătățirea site-ului de prezentare al Spitalului Municipal Mangalia
- Termen finalizare: 2019.

- Responsabil: Reprezentant IT

- Indicator de evaluare: actualizarea permanentă a site-ului, nr. mesajelor de 

promovare afisate, nr. de vizitatori

- Resurse/ previziuni bugetare: buget de venituri și cheltuieli

- Monitorizare: semestrial.
3. Lansarea unei campanii de promovare a spitalului

- Termen finalizare: 2019.

- Responsabil: Compartiment Administrativ

- Indicator de evaluare: nr. de pliante, postere cu mesaje de promovare tipărite.

- Resurse/ previziuni bugetare: buget de venituri și cheltuieli

- Monitorizare: semestrial.



 

32

9. Identificarea problemelor critice: 
1. Lipsa spațiului în vederea reorganizării secțiilor.

2. Indicatori de performanță scăzuți în unele secții (indice de ocupare a paturilor, 

numărul cazurilor de spitalizare de zi, etc.).

3. Indicatori de performanță scăzuți privind indicele de ocupare a paturilor sau 

numărul cazurilor de spitalizare de zi în unele secții.

4. Starea de curățenie și funcționalitate a apațiilor comune (inclusiv grupuri 

sanitare).

5. Utilizarea echipamentelor de protecție adaptate activităților efectuate.

6. Infecțiile asociate asistenței medicale.

7. Internarea – externarea pacienților.

8. Transportul și administrarea sângelui și a produselor din sânge.

9. Transportul pacienților în interiorul spitalului în condiții de siguranță și în 

special transportul acestora spre zonele aseptice.

Aceste probleme au fost identificate prin observare directă, prin sondaje 

efectuate atât în rândul pacienților și aparținătorilor, precum și în rândul 

personalului medical din cadrul spitalului, dar și prin colaborarea cu ANMCS pe 

durata valabilității certificatului de acreditare și recomandările ANMCS ca urmare 

a neconformităților identificate în urma procesului de evaluare în vederea 

acreditării.

Consider că problema prioritară o constituie discrepanța activității medicale 

desfășurate la nivelul anumitor secții, astfel indicatorii de performanță fiind 

scăzuți, iar lipsa spațiului ne obligă la găsirea unor soluții cât mai viabile în 

vederea reorganizării secțiilor spitalului, în funcție de adresabilitate, astfel încât să 

eficientizăm activitatea, atât din punct de vedere medical, cât și material, 

financiar.
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10. Planul de management pentru rezolvarea problemelor
Principalele acţiuni strategice şi operaţionale necesare la nivelul spitalului 

pentru eficientizarea activității sunt: 

10.1 Scop: Reabilitarea Pavilionului B prin mansardare și reamenajare 
secții

Obiectiv 1: Construirea mansardei pentru Pavilionul B.

Obiectiv 2: Reorganizare, reamenajare secții și înființarea Compartimentului 

de Hematologie prin transformarea Secției Sanatoriale.

Obiectiv 3: Extinderea Compartimentului de Neurologie.

10.2 Activități:
1.1 Prima etapă în realizarea temei propuse ar fi contractarea unei firme de 

proiectare în vederea expertizării tehnice a clădirii. 

1.2 Propunerea temei de proiectare: “construire mansardă”, ținând cont de toate 

“problemele” legate atât de lipsa spațiului, cât și de reabilitare, sistematizare, 

igienizare, precum și includerea în proiect a asigurării rezervei de apă 

potabilă, pentru pavilionul B.

1.3 Realizarea Studiului de fezabilitate în urma căruia se obține Devizul General.

1.4 Depunerea proiectului la sediul Companiei Naționale de Investiții, în vederea 

demarării procedurilor de finanțare și realizarea a acestuia.

2.1 Secția Sanatorială TBC osteoarticular copii cu 25 de paturi, se va transforma 

într-un compartiment de Hematologie (nou înființat) cu 15 paturi atribuite.

2.2 Obținerea modificării de structură a Spitalului prin crearea acestui 

compartiment, obținerea autorizației sanitare și acreditarea în vederea 

contractării serviciilor.

2.3 Dotarea compartimentului și mutarea efectivă a personalului.

3.1 Restul paturilor rămase (ale Secției Sanatoriale), 10 la număr, se vor atribui 

Compartimentului de Neurologie în vederea extinderii acestuia.

3.2 Realocarea spațiilor și refacerea circuitelor din cadrul compartimentului.

3.3 Dotarea corespunzătoare a compartimentului și asigurarea personalului 

auxiliar necesar.
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Rezultate așteptate : 
- creșterea satisfacției pacienților, creșterea satisfacției personalului medical, 

creșterea veniturilor proprii din oferirea de servicii medicale.

Monitorizare indicatori:
- număr de pacienti externați;

- durata medie de spitalizare total spital și pe fiecare secție;

- rata de utilizare a paturilor și gradul de ocupare al acestora;

- gradul de ocupare al paturilor;

- indicele de complexitate a cazurilor pe spital și pe fiecare secție în parte;

- indicatorii de performanță ai fiecărei secții;

- cost mediu pacient;

Evaluare indicatori: Indicatorii vor fi evaluați lunar, de către Consiliul director 

al spitalului, respectiv șefii secțiilor.
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11. Graficul GANTT
Resurse necesareNr. 

Crt. Activitate 2019 2020 2021 2022 umane materiale financiare

1.1

Contractare 
firmă de 

proiectare + 
Expertiza 
tehnică a 

clădirii

Serviciul 
ATATI  Firma 
contractată

Conform 
buget + 
plan de 
investiții

1.2

Realizarea 
temei de 

proiectare + 
rezerva de 

apă

Comitet 
director
Serviciul 
ATATI

Conform 
buget + 
plan de 
investiții

1.3
Realizarea 
studiului de 
fezabilitate

Firma 
contractată

30.000 
euro

1.4
Depunere 

proiect CNI și 
ducere la 
îndeplinire

Manager
Reprezentanți 

CNI
5 mil. euro

2.1

Înființare 
Compartiment 
Hematologie 
– 25 paturi

Manager
Director 
medical

Conform 
buget + 
plan de 
investiții

2.2

Obținere 
modificare de 

structură, 
avize și 

autorizații

Persoana 
delegată cu 
atribuții în 
acest sens

Conform 
buget + 
plan de 
investiții

2.3
Dotarea și 
efectivul de 

personal

Director 
medical
Serviciul 
ATATI

Serviciul 
RUNOS

Director 
medical
Serviciul 
ATATI

Serviciul 
RUNOS

3.1
Extindere 

Compartiment 
Neurologie

Manager
Director 
medical

Conform 
buget + 
plan de 
investiții

3.2

Realocare 
spații și 
refacere 
circuite

Persoana 
delegată cu 
atribuții în 
acest sens

Conform 
buget + 
plan de 
investiții

3.3
Dotare și 
asigurare 
personal

Director 
medical
Serviciul 
ATATI

Serviciul 
RUNOS

Director 
medical
Serviciul 
ATATI

Serviciul 
RUNOS



 

36

12. Rezultate așteptate
Îngrijirile medicale de calitate sunt acele îngrijiri care satisfac nevoile reale ale 

pacientului, sunt disponibile şi accesibile, răspund aşteptărilor rezonabile ale 

pacientului, permit o coordonare eficace între personal şi unitate medicală, se 

bazează pe un nivel înalt de cunoştinţe privind gestiunea serviciilor de informare, 

prevenire, diagnostic şi tratament şi se acordă într-un mediu care conferă siguranţă 

fizică pacientului. În acest sens, rezultatele aşteptate în ceea ce priveşte 

îmbunătăţirea actului medical înseamnă dezvoltarea dimensiunilor calităţii în îngrijirile 

de sănătate, respectiv: 

Acccesibilitate
Lipsa barierelor de orice fel: posibilitatea pacientului de a obţine 

îngrijiri medicale în locul potrivit, la momentul potrivit şi în funcţie 

de nevoile resimţite şi presupune lipsa obstacolelor de orice natură

Adecvare

Locul (spital, ambulatoriu) unde se desfăşoară procesul de îngrijiri. 

Se obţine evitând acordarea serviciilor cu eficacitate nedorită 

demonstrată (inutile sau dăunătoare) şi recurgând la utilizarea 

corespunzătoare a serviciilor cu eficacitatea dorită.

Acceptabilitate

Îngrijirile îndeplinesc aşteptările pacienţilor/aparţinătorilor. 

Corespunde conceptului de „satisfacţie a pacientului”, fiind 

considerat un element care aparţine domeniului „relaţii publice” în 

cadrul organizaţiilor de sănătate. Principalele componentete ale 

acestei dimensiuni sunt: transparenţa, comunicarea, 

promptitudinea, competenţa profesională.

Complexitate
Acordarea de îngrijiri medicale acoperă toate aspectele privind 

gestionarea bolii, de la prevenire la remediere sau vindecare, 

inclusiv aspecte psiho-sociale.

Continuitate

Pacientul beneficiază de un set complet de servicii de sănătate de 

care are nevoie, într-o ordine bine stabilită, fără întrerupere sau 

repetarea procedurilor de diagnostic: coordonarea în timp între 

pacient şi unităţile sanitare cu care vine în contact şi evitarea 

riscului de fragmentare a procesului global de îngrijiri.

Echitate
Acordarea îngrijirilor de sănătate fiecărui pacient, în funcţie de 

nevoile sale.
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Eficacitate

Capacitatea entităţii de a atinge cele mai bune rezultate în 

îmbunătăţirea stării de sănătate prin acordarea celor mai bune 

îngrijiri. Îngrijirile medicale trebuie să producă schimbări pozitive în 

starea de sănătate sau calitatea vieţii pacientului.

Eficiență
Capacitatea entităţii de a obţine cele mai bune rezultate prin 

intermediul îngrijirilor de cea mai bună calitate furnizate la cel mai 

mic cost posibil.

Legitimitate
Acordarea de îngrijiri de sănătate în conformitate cu principiile 

sociale exprimate prin norme, reglementări, legi şi valori.

Siguranță

Risc minim pentru pacient, dar şi pentru cel care acordă îngrijiri 

prin evitarea sau reducerea riscului potenţial al unei intervenţii sau 

al unei activităţi, pentru pacient sau pentru personal: respectarea 

tehnicii pentru efectuarea unor manopere (transfuzii, etc.), 

eliminarea în condiţii de siguranţă a materialelor contaminate cu 

deşeuri biologice, calibrarea corectă şi întreţinerea continuă a 

echipamentelor cu potenţial periculos.
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13. Concluzii

Pentru ca spitalul să funcţioneze la parametrii optimi este necesar ca acţiunea 

de verificare şi control să se facă într-un mod sistematic şi transparent. 

Creșterea calității și numărului serviciilor medicale oferite populației este direct 

proporțională cu gradul de satisfacție al pacienților, traducându-se totodată în 

mărirea veniturilor aduse bugetului spitalului.
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