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PERFORMANȚA CLINICĂ ȘI FINANCIARĂ A ACTIVITĂȚILOR SPITALULUI 
CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE CONSTANŢA 

 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa reprezintă un spital de referinţă în judeţ, 

atât datorită adresabilităţii existente pe tot parcursul anului (focare de toxiinfecţie alimentară, 
epidemii, boli carantinabile, boli tropicale pentru cei care călătoresc în zonele respective, 
navigatori, profilaxie şi tratament antirabic, fiind Centru Regional HIV/SIDA şi pentru judeţul 
Tulcea  etc.,), iar vara şi pentru turişti, cât şi datorită calităţii recunoscute a personalului 
medical şi a dotărilor (aparatură performantă primită prin Banca Mondială) şi a amenajărilor 
existente (condiţii de excelente de spitalizare, reparaţie capitală recentă, de anvergură, 
executată de către Consiliul Local Constanţa, secţie nou-înfiinţată de Terapie intensivă, cu 
finanţare de la Ministerul Sănătăţii şi Banca Mondială). 

La nivelul acestui spital funcționează şi un centru de referinţă regional pentru infecţii 
respiratorii (în special gripă), prin dotare tot de la Banca Mondială şi amenajarea unui nou 
laborator din fonduri proprii.   

Începând cu anul 2011 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa este certificat ISO 
9001/2008, având și numeroase parteneriate cu organizaţii de profil din ţară şi din străinătate, 
cum ar fi Americares, care furnizează de mulţi ani donaţii substanţiale în medicamente şi 
materiale sanitare, ceea ce degrevează mult costurile pentru medicamente, mai ales din cadrul 
Programului Naţional HIV, cu Baylor College of Medicine, Texas Children’s Hospital, Abbot 
Fund (valoare totală a donaţiilor de peste 36 milioane de dolari), existând în cadrul spitalului 
Centrul Clinic de excelenţă pentru tratamentul pacienţilor infectaţi cu HIV, în lume existând 
doar alte 7 astfel de centre. 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa se clasifică în categoria spitalelor cu 
nivel de competență II M (monospecialitate) în baza ordinului M.S. nr. 754/26.05.2011. 

Din punct de vedere al îndeplinirii criteriilor minime obligatorii, în general, acestea 
sunt respectate ca şi structură, dotare, servicii, asigurarea continuitaţii asistenţei medicale, 
activitate de îndrumare şi coordonare metodologică, recunoscută activitate de învăţământ, 
cercetare şi educaţie medicală continuă, aprobate în condiţiile legii. 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa este dotat cu aparatură modernă de 
laborator și terapie intensivă, un aparat mobil de radiologie, primit prin Banca Mondială, 
având contracte permanente de prestari servicii pentru radiologie,  CT şi RMN şi un contract 
distinct pentru aparatul mobil de radiologie care va deservi îndeosebi bolnavii din Terapie 
Intensivă, cu infecţii respiratorii severe sau imobilizaţi. 

Menţionăm şi faptul că s-a asigurat şi asistenţa de specialitate pentru militarii bazei de 
la M. Kogălniceanu, atunci când a fost nevoie şi intenţionăm să ne oferim serviciile în 
continuare. 

Biroul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale, înfiinţat ca urmare a aplicării 
Ord. 975 din 2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor 
medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a 
autorităţilor publice locale funcţionează la întreaga sa capacitate, a pregătit acreditarea 
A.N.M.C.S. din luna aprilie 2018,  iar Consiliul de Etică funcţionează la nivelul standardelor 
impuse, gestionând și un site special pentru reclamaţii, conform prevederilor ordinului 
145/2015 al Administraţiei Publice pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor spitalelor 
publice.  

În anul 2017 s-a efectuat și consolidarea spitalului, în scopul scăderii riscului seismic, 
standard impus cu ocazia expertizei efectuate în vederea derulării unui proiect european care 
vizează creșterea eficienței energetice. 

În cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa sunt asigurate toate 
medicamentele, materialele sanitare şi reactivii necesari, astfel încât pacienţii internaţi în 
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spital nu sunt nevoiţi să îşi cumpere nimic în vederea desfăşurării actului medical. Deşi s-au 
asigurat toate cele necesare desfăşurării actului medical şi condiţiile optime de spitalizare (cu 
renovări şi reabilitări), avand și investiții în valoare de 1 606 975 lei (fondul de dezvoltare), 
nu s-au înregistrat arierate.   
S-au primit şi scrisori de mulţumire de la pacienţi, fiind apreciată întreaga noastră activitate. 
Ţinând cont de toate aceste aspecte şi de faptul că suntem singurii care putem asigura 
asistenţa de specialitate în domeniu, pentru un areal destul de extins, deservind şi judeţele 
învecinate, considerăm că eforturile întreprinse au fost destul de mari pentru obţinerea unor 
astfel de rezultate, mai ales în condiţiile deficitului de personal existent la nivelul unităţii 
noastre. Au fost valorificate toate resursele existente, scoţând la concurs posturi vacante şi 
temporar vacante, necesare asigurării continuităţii activităţii medicale.  
De asemenea, au fost organizate concursuri pentru promovarea unor salariaţi care îndeplineau 
condițiile necesare, asigurându-se şi participarea personalului la cursuri de perfecţionare, în 
cadrul Planului de formare a personalului existent în spital. 
Numeroase Organismele abilitate ale Statului și-au desfășurat activitatea de control, fără a 
constata prejudicii sau deficiențe majore, eventualele recomandări fiind deja implementate.  
Indicatorii de management/2017 au fost respectaţi: 

- rata mortalităţii ( 0, 23%), infecţiile nosocomiale (0,18%), numărul de reclamaţii (1) 
care au fost mult sub cele asumate; 

-  proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului spitalului 
(24,47%, acesta crescând in 2017, ceea ce arată dorința continuă de autoperfecționare), 
numărul mediu de bolnavi externaţi/medic (256,23), indicele de complexitate a 
cazurilor (1,8034 mai mare decât in 2017), care au depăşit valorile asumate, dovedind 
efortul angajaţilor şi managementul eficient pentru asigurarea unui act medical de 
calitate, dar responsabil din punct de vedere economic.   

Prin diversificarea serviciilor medicale acordate pacienților a crescut gradul de 
complexitate a cazurilor tratate în acești 3 ani ceea ce este reflectat în evoluția indicelui de 
case-mix ( ICM )  după cum urmează: în anul 2015 – ICM 1.6951, în anul 2016 – ICM 
1.7129, în anul 2017 ICM 1.8034. Creșterea ICM a condus la realizarea unor venituri mai 
mari din servicii medicale, deși tariful pe caz ponderat  nu s-a modificat.  

Evoluția indicatorului de case-mix în ultimii ani a fost în creștere și este prezentat mai 
jos: 

 
          

Din punct de vedere al structurii de personal, în anul 2017, din cele 265 de posturi aprobate, 
227 au fost ocupate, conform structurii de personal din tabelul de mai jos:  

Nr. 
crt 

Categorie personal Posturi 
Aprobate 2017 

Posturi 
Ocupate 2017 

1 Medici  33 25 
2 Alt personal sanitar superior 10 6 
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3 Personal sanitar mediu 105 96 
4 Personal sanitar auxiliar 82 65 
5 Personal mediu (statisticieni+ 

registratori medicali) 
7 7 

6 TESA + conducere 22 22 
7 Muncitori 6 6 
8 Total: 265 227 

La începutul fiecărui an se efectuează evaluările profesionale ale salariaţilor pentru anul 
precedent, conform modelului fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale 
aprobate prin dispoziţia Primarului Constanța. 
   Privind dosarul personal al salariaţilor spitalului se procedează la actualizarea, 
păstrarea şi evidenţa dosarelor şi a registrului de evidentă al salariaţilor (REVISAL) din 
cadrul spitalului în vederea asigurării gestionării unitare şi eficiente a Resurselor Umane 
precum şi urmarirea carierei salariaţilor. Totodata, se realizează și raportarea lunară a 
salariaților în baza formularului M500.   
 Se întocmesc chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale referitoare la numărul 
de salariaţi, fondul de salarii, gruparea pe categorii,  clase şi grade de salariaţi, respectiv pe 
trepte profesionale pentru personalul contractual din cadrul unităţii. 
Conform prevederilor legale în vigoare, întreg sistemul de plăți al spitalului se efectuează prin 
programul Forexebug. 
În Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa se desfăşoară şi activitate universitară, 
cadrele didactice ale spitalului preocupându-se şi de formarea viitorilor specialişti în domeniu. 
Activitatea din cadrul spitalului este valorificată corespunzător, în cadrul proiectelor naţionale 
şi internaţionale desfăşurate, a studiilor clinice internaţionale care reprezintă şi o sursă 
suplimentară de finanţare a spitalului, alături de parteneriatele desfăşurate, dar şi în cadrul 
lucrărilor prezentate la manifestările de profil din ţară şi din străinătate. 
Există un proiect al Primariei Constanța, finanțat cu fonduri europene, fiind deja demarat încă 
din anul 2016 și aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța, proiect de 
creștere a eficienței energetice, în care beneficiar este Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 
Constanţa și se așteaptă finalizarea procedurii de achiziție pentru a începe lucrările respective, 
care vor fi lucrări de anvergură, menite să modernizeze întreg spitalul. 

Structura funcţională medicală a spitalului cu un număr de 220 de paturi 
cuprinde 3 secţii clinice de boli infecțioase cu un nr total de 186 de paturi pentru 
bolnavi cu afecţiuni acute, 1 compartiment exterior  cu 24 de paturi pentru pacienţi cu 
afecţiuni cronice, un compartiment de terapie intensivă cu 10  paturi, spitalizare de zi 
cu 15 paturi şi alte entităţi după cum urmează: 

 - Secţia clinică boli infectioase copii             61 paturi 
  din care: 
     -compartiment boli infecţioase (HIV/SIDA)         5 paturi  
 - Secţia clinică boli infecţioase adulţi I            54 paturi 
 - Secţia clinică boli infecţioase adulţi II            51 paturi 
 - Compartiment boli infecţioase-HIV/SIDA            15 paturi 
                       din care: 
      -îngrijiri paliative                                                  5 paturi 
 - Compartiment terapie intensivă             10 paturi 
 - Comp. exterior boli infecţioase cronici HIV/SIDA         24 paturi 
 - Camera de gardă 
                                   TOTAL   220 paturi 
          - Spitalizare de zi                                                               15 paturi 
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                    din care:  
                               - pentru HIV/SIDA                                         5 paturi 
Farmacie cu circuit închis şi cu un punct de lucru în str. Prelungirea Liliacului 10-12 
Sterilizare pentru laborator, în restul spitalului folosindu-se doar materiale sanitare de unică 
folosință 
Unitatea de transfuzie sanguină 
Laborator analize medicale 
Laborator de radiologie şi imagistică medicală –  asigurate prin contracte de prestări servicii 
Serviciul de anatomie patologică 

- citologie 
- histologie 
- prosectura 

Compartiment explorări funcţionale 
Compartiment echografie 
Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale 
Cabinete boli infecţioase (vaccinare antirabică şi alte imunizări) 
Cabinete boli infecţioase HIV/SIDA  în Str Prelungirea Liliacului nr.10-12  
Colectiv de cercetare 
Centrul Regional HIV/SIDA 
La nivelul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa activitatea medicală se desfășoară în 
mod continuu, datorită existenței a două linii de gardă, una pentru adulți și alta pentru copii. 
La nivelul spitalului există în permanență încheiate contracte distincte de prestări servicii 
pentru: deșeurile cu risc biologic și cele cu grad mare de periculozitate, spălătorie, pază și 
monitorizare, catering, dezinsecție și deratizare, verificare și întreținere a aparaturii existente.  
Din punct de vedere administrativ, spitalul cuprinde mai multe compartimente care sunt în 
relaţie directă cu structura medicală:  

 Compartiment statistică – informatică medicală 
 Compartiment financiar – contabil  
 Compartiment aprovizionare, transporturi, administraţie 
 Compartiment tehnic – întreţinere, reparaţii, protecţia muncii 
 Compartiment resurse umane, normare, organizare 

Corelarea activităţii medicale cu activitatea administrativă duce la buna funcţionare a unităţii 
în strânsă legătură cu personalul specific fiecărei structuri amintite anterior. 
Fiecare entitate din structura spitalului are personal propriu specializat. 
Secţiile clinice sunt încadrate cu medici, asistente medicale, infirmiere şi personal auxiliar. 
Fiecare categorie de personal are atribuţii proprii : 
- medicii au rolul de decizie asupra diagnosticului şi tratamentului pacienţilor; 
- asistentele medicale au rol de execuţie în terapia bolnavilor; 
- infirmierele şi personalul auxiliar se preocupă de ingrijirile igieno-dietetice ale pacienţilor şi 
de menţinerea condiţiilor corespunzătoare unei unităţi sanitare. 

Raporturile de muncă se întemeiază pe baze legale. Fișa postului este individualizată 
pentru fiecare salariat, astfel încât acesta are dreptul şi posibilitatea de a desfaşura o activitate 
corespunzătoare pregătirii sale, contribuind astfel la instaurarea unui climat de conlucrare 
eficientă şi determinând o bună desfăşurare a întregii activităţi din unitate. 

Regulile privind organizarea şi disciplina muncii, totalitatea raporturilor individuale şi 
colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării tuturor reglementărilor din 
domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii sunt stabilite conform Codului 
Muncii. 
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Analiza economico-financiară în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța 
pentru perioada 2016-2017 are un rol deosebit în cunoașterea și aprecierea influenței 
diversilor factori ce conduc la creșterea eficienței întregii activități economice. 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța este o instituţie publică ce funcționează 
pe principiul autonomiei financiare, activitatea spitalului fiind organizată pe baza Bugetului 
de venituri și cheltuieli pe total unitate și pe fiecare secție/compartiment, astfel încât 
cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor medicale să fie acoperite din veniturile 
realizate. Bugetul de venituri și cheltuieli este instrumentul principal de conducere, 
prognozare și analiza a activității economico-financiară a unității. 

Bugetul de venituri și cheltuieli se realizează în regim de echilibru financiar, avându-
se în vedere veniturile totale, în sumă de 61 430 767 lei pentru anul 2017, stabilite cu 
respectarea OMFP.2890/21.12.2016, pe baza contractelor și actelor adiționale încheiate cu 
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și cu Direcția de Sănătate Publică din Constanța, dar 
și cu alți parteneri. 

Cea mai importantă sursă de finanţare a unităţii o constituie veniturile proprii realizate 
din contractele de prestari servicii medicale spitaliceşti încheiate cu Casa Județeană de 
Asigurări de sănătate, din care se acoperă în totalitate cheltuielile unităţii, această finanțare 
fiind în valoare de 22 789 665 lei pentru anul 2017 respectiv 20 750 000 lei în anul 2016.  
În cadrul acestora, spitalizarea continuă raportată pe DRG reprezintă activitatea de bază a 
unității, un procent important reprezentându-l însă şi veniturile realizate din servicii medicale 
în regim de spitalizare de zi. În cadrul veniturilor proprii, în unitate se realizează şi venituri 
din îngrijiri paliative, cronici,terapie intensivă, contracte de cercetare, studii clinice ș.a..  
Situația comparativă a serviciilor medicale contractate/realizate în anii 2016 și 2017 (în lei):      

Tip 
serviciu 

Buget 
2016 

 

Servicii 
realizate 
2016 

Servicii 
realizate 

peste 
valoarea 

de 
contract 

2016 

Buget 
2017 

Servicii  
realizate 
 2017 

Servicii 
realizate 
peste valoarea 
de contract/ 
2017 

TOTAL 17,817,691 20,531,178 2,713,487 20,032,200 21,664,465  1,698,237 
Spitalizare 
continuă 
DRG 

14,687,626 17,186,996 2,499,370 16,930,805 17,661,656  730,851 

Spitalizare  
de zi 

2,915,540 3,075,390 159,850 2,629,710 3,575,770  946,060 

Ingrijiri 
paleative 

23,497 27,025 3,528  87,420 93,765  6,345 

Cronici  191,028 241,767 50,739  318,293 333,274 14,981 
ATI 0   0 65,972   

 
       
 
În ceea ce priveşte finanțarea de la Direcția de Sănătate Publică din Constanța pe Programe de 
sănătate,  pentru anul 2017, avem suma de 13 561 000 din sume alocate de la Bugetul de stat 
și 13 961 000 din accize. 
Bugetul total al spitalului a crescut în fiecare an, fiind de 40 705 000 lei în anul 2015, 56 364 
000 lei în anul 2016 și de 61 430 767 lei în anul 2017. 

Pentru Anul 2018, proiectul de buget prevede suma de 79 077 000 lei.  
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Structura bugetului de venituri și cheltuieli 

 
 
Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de finanțare 
Finanţarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța este asigurată în proporție de 
37.10% din fondul asigurărilor sociale de sănătate și de 6.75 % din Subvenții pentru 
acoperirea creșterilor salariale așa cum se observă în graficul următor: 

Denumire indicatori 
BUGET 
 2017 

Total venituri 61.430.767 

Venituri din contracte furnizare servicii medicale încheiate cu 
Casele de Asigurări de Sănătate (servicii medicale spitalicești an 
curent, servicii medicale aferente anului  precedent și încasate în 
anul curent, acordarea sumelor pentru OG 35/2015) 22.789.665 

Venituri din contractele încheiate cu DSP-Buget de stat (P.N. 
HIV/SIDA, salarii rezidenți,salarii pentru cabinetele de  boli 
infecțioase, burse rezidenți) 13.561.000 
Venituri din contractele încheiate cu DSP-Venituri proprii accize   
(P.N. HIV/SIDA și P.N. de supraveghere și limitare a infecțiilor 
nosocomiale ) 13.961.000 
Venituri proprii (taxe analize  medicale la cerere, contravaloarea 
serviciilor medicale încasate de la pacienții neasigurați, taxe de 
coplata, taxe de  însoțitori,  taxe cursanti scolile postliceale , 
venituri din valorificari de bunuri 357.000 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de 
cheltuieli 6.064.575 

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de 
sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale ( OG 20/2016, OUG 
43/2016, L 250/2016, O 7/2017) 4.145.527 

Subventii de la bugetele locale pentru spitale  
552.000 

Total cheltuieli 61.430.767 

Cheltuieli de personal 16.827.000 

Bunuri si servicii 42.114.792 

Burse rezidenti 21.000 

Cheltuieli de capital 2.467.975 

din care : Fondul de dezvoltare 1.606.975 
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Venituri din
contracte cu

C.J.A.S

Venituri din
contracte cu
DSP-Buget

de stat

Venituri din
contracte cu

DSP-Vp
accize

Venituri
proprii

Sume din
excedentul

anului
precedent

Subventii
pentru

acoperirea
cresterilor
salariale

Subventii de
la bugetele

locale
pentru
spitale

Series1 37.10% 22.08% 22.73% 0.58% 9.87% 6.75% 0.90%

Structura Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2017 
VENITURI
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   Sursa de finanțare 
Venituri 

încasate în 
anul 2016 

Venituri 
încasate în 
anul 2017 

Indici de 
creștere 
2017/ 

2016 (%) 

Pondere
a 
venituril
or 
realizate 
2017 
(%) 

Total venituri din care: 47,862,548 49,981,996 4.43% 100% 

Venituri din contractele încheiate cu CJAS din care:  18,532,731 21,171,461 14.24% 42.36% 

-servicii medicale spitalicești 15.744.586 18.414.152 16.96% 86.98% 

-servicii medicale spitalicești aferente anului 
precedent și încasate în anul curent 

1.377.616 2.191.844 59.10% 10.35% 

-acordarea sumelor pentru punerea în aplicare a 
OG 35/2015 

1.410.529 554.385 -60.70% 2.62% 

-servicii de ambulatoriu cabinet boli infecțioase 0 11.080 100% 0.05% 

Venituri din contracte cu  DSP-Buget de stat 22,827,785 13,415,394 -41.23% 26.84% 

Venituri din contracte cu DSP-Vp accize 5,743,385 10,726,939 86.77% 21.46% 

Venituri  proprii 262,050 289,307 10.40% 0.58% 

Subvenții pentru acoperirea creșterilor salariale  319,000 4,145,527 1199.54% 8.29% 

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale 67,500 233,368 245.73% 0.47% 

Sume primite din fonduri UE 110,097 
0 

0%  0%  
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Total
venituri

Venituri
din

contract
e cu

C.J.A.S

Venituri
din

contract
e cu
DSP-

Buget de
stat

Venituri
din

contract
e cu

DSP-Vp
accize

Venituri
proprii

Subventi
i pentru
acoperir

ea
cresteril

or
salariale

Subventi
i de la

bugetele
locale
pentru
spitale

Sume
primite

din
fonduri

UE

INCASARI 2017 49,981,9 21,171,4 13,415,3 10,726,9 289,307 4,145,52 233,368 0

INCASARI 2016 47,862,5 18,532,7 22,827,7 5,743,38 262,050 319,000 67,500 110,097
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Evolutia veniturilor incasate la finele anului 2017 

luand ca referinta anul 2016

 
                   
Din analiza prezentată rezultă un indice de creștere pentru anul 2017 față de anul 2016 de : 

 14,24 % pentru veniturile din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate .  
Această creștere este determinată de creșterea ICM -ului din anul 2018 de1.8034, față 
de ICM -ul anului anterior 1.7129 ; 

 -41.23% pentru veniturile din contractele încheiate cu DSP -buget de stat și o creștere 
de 86.77 % pentru veniturile din contractele încheiate cu DSP – venituri proprii 
accize.  Această diminuare pentru sursa buget de stat, respectiv creștere pentru venituri 
proprii accize  se datorează faptului că PN HIV/SIDA nu a mai fost finanțat la același 
nivel din buget de stat, sumele fiind alocate din venituri proprii accize. 

 10.40 % pentru sumele încasate din venituri proprii. Această creștere se datorează 
preocupării premanente de a încasa venituri proprii ;   

 1.199,54% pentru Subvenții pentru acoperirea creșterilor salariale. Această creștere se 
datorează faptului că în anul 2017 au avut loc mai multe creșteri salariale, influențe ce 
au fost suportate din acest capitol. 

 245,73 % pentru Subvenții de la bugetele locale pentru spitale.  Această 
creștere se datorează faptului ca în anul 2017 au fost alocate fonduri din această sursă 
de finanțare pentru “Lucrări consolidare clădire”, Expertiza tehnică clădire anatomie, 
Rampa metalică pentru deșeuri laborator, lucrări ce au fost finalizate în anul 2017. Din 
analiza veniturilor spitalului, din punct de vedere al surselor de finanțare pentru anul 
2017, rezultă următoarele ponderi : 

 42,36 % Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța ; 
 26.84 %  Venituri din contracte cu  DSP-Buget de stat; 
 21.46 %  Venituri din contracte cu  DSP-venituri proprii accize; 
 0.58 %  Venituri proprii din prestări de servicii; 
 8.29 %  Subvenţii pentru acoperirea creșterilor salariale; 
 0.47%  Subvenții de la bugetele locale pentru spitale; 

 



10 
 

Analiza cheltuielilor spitalului   

 
Evoluția cheltuielilor aferente cheltuielilor totale ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 

Constanța în perioada 2016 – 2017. Repartizarea cheltuielilor pe titluri este următoarea :        
                                                                                                               

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 

anuale 2016 
Prevederi 

anuale 2017 

Indice de 
creștere 

2017/2016 

Pondere 
cheltuieli 
an 2016 

Pondere 
cheltuieli 
an 2017 

   
TOTAL CHELTUIELI 56,364,000 61,430,767 8.99% 100.00% 100.00% 

Cheltuieli de personal 12,391,000 16,827,000 35.80% 21.98% 27.39% 

Cheltuieli  cu bunuri și 
servicii 

42,094,000 42,114,792 0.05% 74.68% 68.56% 

Alte cheltuieli -burse  15,000 21,000 40.00% 0.03% 0.03% 

Chetuieli de capital 
 

1,864,000 
 

  2,467,975 
 

32.40% 
 

3.31% 
 

4.02% 
 

 
Din situația prezentată se observă o creștere în totalul cheltuielilor pentru anul 2017 

față de anul 2016 de 8.99 %. Pe capitole de cheltuieli, situația se prezintă astfel:  
 Creștere cu 35.80% pentru cheltuieli de personal, creștere justificată prin majorarea 

salariilor ca urmare a prevederilor legislative în vigoare pentru anul 2017 și încadrarea de 
personal calificat pe posturile aprobate în sectorul medical ;                   

   Creștere de 0.05% pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, ca urmare a unei analize exigente 
în vederea scăderii cheltuielilor materiale, a utilităților, pentru încadrarea în prevederile 
bugetare aprobate; 

  Creșterea cu 32.40 % pentru cheltuieli de capital care se reflectă în investițiile realizate din 
fondul de dezvoltare al spitalului cum ar fi : Flowcytometer Fascount pentru CD4/CD8 
(1buc) ; Echipament Quickread Go (1buc); Echipamente pentru vizualizarea și iluminarea 
venelor prin sistemul HD AccuVein 400 (2buc); Cărucioare tratament (7buc); Aparat 
digitalizat pentru transmiterea imaginilor radiologice (1 buc); Analizator automat imunologie 
(1buc); Analizator electroforeza proteinelor serice (1buc); Hota cu flux laminar (1buc); 
Microscop optic laborator (1buc); Etuvă cu convecție naturală (1buc); Microtom rotativ 
manual (1buc); Microscop optic cu cinci obiective (1buc) iar din venituri proprii : 
Ambulanță Dacia Dokker (1buc); Vitrine frigorifice pentru farmacie. 
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9,140,000

12,391,000

16,827,000

31,198,000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
PERIOADA 2015-2018

BUGET 2015

BUGET 2016

BUGET  2017

PROIECT DE
BUGET 2018
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Analiza SWOT – metodă eficientă, în cadrul planificării strategice, în vederea identificării 
potențialelor, a priorităților și pentru o viziune unitară de realizare  a strategiei de dezvoltare 
Puncte tari : 
- clădire consolidată 
- spital unitar ca specialitate, conduită 
uniformă, mai ușor de administrat; 
- specialişti buni, cu înaltă pregătire 
profesională și experiență; 
- centru de cercetare şi universitar; 
- calitatea ridicată a actului medical 
dovedită prin: certificarea ISO 9001-2008, 
acreditarea A.N.M.C.S. din 2013; 
- laborator propriu foarte bine dotat, 
analize de înaltă performanță; 
`- dinamica bugetară constantă, pozitivă, 
fără arierate 
_aprovizionare corespunzătoare 
specificului spitalului, constantă, fără 
disfuncționalități  

Puncte slabe : 
- cladire veche 
- spital de monospecialitate 
- număr de personal sub norme 
- costuri ridicate pentru utilități și servicii 
- pacienți neasigurați 
- menținerea tarifului pe caz rezolvat la o 
valoare scăzută 
- laborator neacreditat  
 

Oportunităţi : 
- port, centru turistic estival 
- accesul rapid în condiţii 

epidemiologice de urgenţă 
- finalizarea secţiei de T.I. 
- posturi-rezidenti TI  
- creșterea calității serviciilor 

medicale prin implementarea 
nolilor standarde de calitate;  

- creșterea satisfacției pacienților; 

Ameninţări : 
       - situaţii neprevăzute; 
       -  epidemii; 
        - amplasarea în centrul oraşului; 

- secţie de T.I. făra linie de gardă; 
- personalului TI insuficient; 
- spital în curs de reacreditare 

A.N.M.C.S. și certificare ISO 
15224/2017; 

- nemulțumiri ale pacienților; 
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- achiziţionarea liftului prin      
proiectul european și 
îmbunătățirea circuitelor 
funcționale ale spitalului 

- legi noi care stimulează activitatea 
medicală 

- lipsa celui de al doilea lift→ 
circuitele funcţionale ale spitalului 
sunt îngreunate 

- mediu legislativ în continuă 
schimbare 

 
Printr-o gestionare inteligentă a resurselor existente, punctele slabe se pot transforma în 
puncte tari, iar amenințările în oportunități. 
Identificarea problemelor critice 
- Spitalul funcționează într-o clădire veche ( dar aceasta a fost recent consolidată și   va fi 

realibilitată cu fonduri europene  accesate de Primăria Constanța ) ; 
- Identificarea unor noi surse de venituri pentru finanţarea spitalului; 
- Identificarea necesităților investiționale pentru satisfacerea cerințelor de bază ale spitalului 
- Creșterea calității actului medical, în condițiile încadrării în bugetul alocat  
- Imbunătățirea confortului standard (conditii hoteliere) 
- Creșterea satisfacției pacienților. 
Problema prioritară, motivarea alegerii 
Problema prioritară constă în desfășurarea unui act medical performant, cu încadrarea în 
resursele bugetare alocate. 
Plan de management pentru problema prioritară:  
Scop, obiective strategice 
Ne propunem servicii medicale noi de calitate crescută. 
Creșterea gradului de confort al pacienților prin modernizare și îmbunătățirea condițiilor 
hoteliere ale spitalului.  
Asigurarea circuitelor optime în cadrul spitalului. 
Încadrarea în resursele bugetare alocate.  
Dupa achiziţionarea liftului se vor asigura circuitele optime în cadrul spitalului.   
Obiective de etapă, pentru anul în curs 
Creşterea calităţii serviciilor medicale.  
Creşterea gradului de satisfacție a pacientului. 
Demararea lucrărilor de modernizare. 
Încadrarea în resursele bugetare alocate. 
Activităţi propuse pe termen scurt, mediu şi lung pentru atingerea obiectivelor 
Termen scurt :- finalizarea acreditării spitalului în urma vizitei A.N.M.C.S. din aprilie 
2018; 
-monitorizarea permanentă a cheltuielilor pe centre de cost prin repartizarea bugetelor pe 
secții și implementarea sistemului de monitorizare. 
Termen mediu :  - creșterea calității actului medical prin dezvoltarea dimensiunilor 
calității în ingrijirile de sănătate care să producă schimbări pozitive în starea de sănătate 
sau în calitatea vieții pacientului, dar și prin instruiri periodice și participarea cursuri de 
perfecționare, conform programului de formare continuă a personalului. 
- începerea reparațiilor capitale și modernizarea spitalului, achiziţionarea liftului, prin 
proiectul european în care suntem angajați;   
- creșterea gradului de confort al pacienților în urma modernizării spitalului, a 
amenajărilor și dotărilor ce sunt prevăzute; 
- acreditarea laboratorului în urma întocmirii documentației aferente și depunerii la 
organismele abilitate     
Termen lung : ca urmare a creșterii calității actului medical și a modernizărilor, dorim ca 
spitalul să devină un centru de referinţă regional în  domeniul bolilor infecţioase şi 
tropicale, ca bază pentru activitatea clinică și de cercetare în acest domeniu. 
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Resurse necesare:      
- umane: personalul existent, plus posturile scoase la concurs în urma vacantărilor, 

precum și medicii rezidenţi pe post;  
- materiale: existenţa dotărilor; 
- financiare: prin decontarea serviciilor prestate, plus atragerea unor noi surse de 

finanțare, încadrarea cheltuielilor în bugetul alocat, alocarea fondurilor necesare 
finalizării reparaţiilor şi achiziţionării liftului de către Primaria Constanţa, în cadrul 
proiectului european privind creșterea eficienței energetice a spitalului. 

 
Responsabilităţi, transformarea propunerilor în plan de management 

 Planul activităţilor, cu descriere şi grafic Gantt 
 

 Trim III/IV 
2018 

Trim I 2019 Trim II 2019 Trim III-IV 
2019 

Acreditare 
Spital 

    

Creșterea 
calității actului 
medical, cu 
încadrare în 
buget 

  
 

  

Acreditare 
laborator 

    

Desfășurarea 
lucrărilor 
cuprinse în 
proiectul 
european 

    

Achiziționare 
/funcţionare 
lift  

    

 
 

Indicatori de management al resurselor umane 

Nr.Crt.  2017 
1 Nr.mediu de bolnavi externaţi pe un medic 256,23 
2 Nr.mediu de bolnavi consultaţii pe  medic în 

camera de gardă 
1001,76 

3 Proporţia medicilor din totalul personalului 11,01% 
4 Proporţia personalului sanitar mediu din totalul 

personalului angajat  al spitalului 
42,29% 

5 Proporţia personalului auxiliar sanitar  din 
totalul personalului angajat  al spitalului 

28,63% 

5 Proporţia pers. TESA+conducere din totalul 
personalului medical 

9,69% 

6 Nr.mediu de consultaţii pe  medic în 
ambulatoriu 

72,18 
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Rezultate aşteptate 
Indicatori ai activităţii clinice 
Nr.Crt.  2018 

 
Indicatori generali de volum şi 
intensitate a activităţii 

 

 Număr de cazuri 5600 
 Nr.de zile de spitalizare 31 920 
 DMS  5,7 
 

Indice de complexitate a cazurilor 
(medie) 

1,81 

 
Indicatori ai comorbidităţii 

 

 %Pacienţi cu diagnostice 
secundare 

98% 

 
Indicatori socio-demografici 

 

 %Pacienţi asiguraţi 94,91% 
 %Pacienţi din rural 27,72% 
 %Pacienţi cu vârsta 0-4 ani 10,49% 
 %Pacienţi cu vârsta 5-17 ani 11,54% 
 %Pacienţi cu vârsta 18-44 ani 50,86% 
 %Pacienţi cu vârsta 45-65 ani 21,25% 
 %Pacienţi cu vârsta peste 65 ani 5,86% 
 %Pacienţi de sex feminin 42% 
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Indicatori de Utilizare a serviciilor  

Nr.Crt.  2017 
Previziuni 2018 

 
Indicele de Utilizare pat 

  

  Spital 249 249 
 Proporţia pacienţilor internaţi din 

totalul pacienţilor prezentaţi la 
camera de gardă 

70% 71% 

 Proporţia urgenţelor din totalul 
pacienţilor internaţi 

90% 82% 

Indicatori ai calităţii serviciilor 

Nr.Crt.  2017 
Previziuni 2018 

1 
Rata mortalităţii 

0,23% 0,2% 

2 Cazuri decedaţi la 24 ore de la 
internare 

0,04% 0,03% 

3 Rata infecţiilor nozocomiale 0,18%  0,17%  
4 Indice de concordanţă între diag. 

la internare şi diag. la externare 
88,71% 89% 

 
Monitorizarea cheltuielilor pe centre de cost comparativ cu bugetele de venituri si 
cheltuieli alocate pe fiecare secție /compartiment 

Centru de cost 
Buget alocat 

2017 
Cheltuieli 

efective 2017 

Valoare 
indicator 

(cheltuieli 
efec-tive)  
/  (buget 

alocat )  x 
100 

SECȚIA BOLI  INFECTIOASE 
ADULȚI I 

6.431.000,00 5.060.837,80 78,69% 

SECTIA BOLI  INFECȚIOASE 
ADULȚI II 

5.094.000,00 4.479.601,33 87,94% 

SECTIA BOLI  INFECȚIOASE  
COPII 

8.611.000,00 6.379.395,26 74,08% 

COMPARTIMENT INGRIJIRI 
PALEATIVE 

86.000,00 18.143,78 21,10% 

COMPARTIMENT EXTERIOR BOLI 
INF.CRONICI HIV/SIDA 

468.000,00 372.454,21 79,58% 

SPITALIZARE DE ZI 3.975.000,00 3.735.321,21 93,97% 

Analizând cheltuielile fiecărei secții/compartiment  față de bugetul alocat, se observă că s-au 
încadrat în prevederile bugetare ale anului 2017. 

În continuare îmi propun să susțin capacitatea spitalului de a atinge cele mai bune rezultate în 
îmbunătățirea stării de sanatate prin acordarea îngrijirilor furnizate, de cea mai bună calitate la 
cel mai mic cost posibil.    


