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PLAN STRATEGIC 

2020-2025 

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE 

 CONSTANȚA 

 
MANDAT 

 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa este subordonat Consiliului Local al Municipiului 
Constanța. 

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, 

prin dotare tot de la Banca Mondială şi amenajarea unui laborator n propriu.   

Începând cu anul 2011 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Constanţa este certificat ISO   

9001:2008, apoi, din anul 2019, ISO 9001:2015, acesta având și numeroase parteneriate cu organizaţii  



2 
 

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 este acreditat de către A.N.M.C.S. și 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. 

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. 

Odată cu începerea pandemiei COVID-19, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa a fost 

desemnat spital COVID de fază I conform Ordinului 555/07.04.2020. 

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 martie 2020,  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.  

Consolidarea spitalului s-a efectuat în scopul scăderii riscului seismic, standard impus cu ocazia 

expertizei efectuate în vederea derulării unui proiect european care vizează creșterea eficienței energetice. 

Acest proiect se află în stadiul DALI în momentul de față, urmând a fi implementat în cel mai 

scurt timp; atașăm documentația de avizare a lucrărilor de intervenții vizând proiectul respectiv. 
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VIZIUNE 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța urmăreşte îmbunatățirea stării de sănătate a 

populaţiei și realizarea un sistem de sănătate modern și eficient, compatibil cu sistemele de sănătate din 

Uniunea Europeană, permanent în slujba cetațeanului. Spitalul va trebui să-și gândească viitorul nu numai 

la nivel de supravieţuire ci și ca ofertant de servicii diversificate și de calitate pentru utilizatorii din ce în 

ce mai diverşi și cu noi asteptări. 

MISIUNE 

 

Principala preocupare a tuturor angajaților Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Constanța, 

începând cu managerul general și membrii Comitetului Director, este satisfacerea cerințelor pacienților 

internați în acest spital, prin serviciile medicale prestate, care vin în întâmpinarea nevoilor pacienților și 

sunt menite să îmbunătățească continuu starea de sănătate. Starea de sănătate a pacienților este cea mai 

importantă preocupare a angajaților din unitatea noastră.  

Întregul personal al  Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanța se străduiește să: 

➢furnizeze servicii de calitate pacienţilor, într-o atmosferă prietenoasă şi un ambient plăcut; 

➢implementeze soluţii concrete pentru asigurarea educaţiei continue a personalului medical; 

➢asigure condiţii optime pentru desfăşurarea unui act medical de calitate, atât preventiv, cât şi de 

diagnostic şi tratament; 

➢se orienteze către pacient, prin identificarea nevoilor şi aşteptărilor acestuia; 

➢se asigure ca serviciile medicale oferite să fie calitativ superioare, astfel încât să fie preferate în fața 

altora atât în sistemul sanitar cât și în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională; 

➢efectueze profilaxia bolilor transmisibile și netransmisibile, prin campanii de informare a populaţiei cu 

privire la factorii de risc privind diverse afecţiuni, având în vedere orientarea către pacienți și creșterea 

calității 
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VALORI COMUNE 

➢respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii, la liberă alegere şi la egalitate de şanse pentru toate 

categoriile de populaţie; 

➢garantarea calităţii şi siguranţei actului medical; 

➢creşterea rolului serviciilor preventive; 

➢asigurarea accesibilităţii la servicii spitalicești; 

➢aprecierea competenţelor profesionale, asigurarea unor standarde ridicate ale acestora și încurajarea 

dezvoltării lor continue; 

➢transparenţa decizională. 

ANALIZA MEDIULUI INTERN 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, Bdul Ferdinand nr. 100, cod 900709, Constanța 
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Structura funcțională a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, aprobată de către MS prin 

adresele nr. XI/A/60783/CSA/13270 și XI/A/42175/CSA/8297, conține 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 
                    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 propriu de 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 
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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 trei linii de gardă, două pentru boli infecțioase și una pentru terapie 

intensivă. 

După începerea pandemiei COVID și conform Planului alb elaborat de către DSPJ pentru județul 

Constanța și conform adresei D.S.P.J nr. 20801R/21.10.2020, pentru spitalizare continuă, Spitalul Clinic 

de Boli Infecţioase Constanţa are un număr de 140 paturi pentru COVID, incluzând și cele de pe secția 

de terapie intensive și 15 paturi pentru boli infecțioase HIV/SIDA. 

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, 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; 
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- 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. 

PATRIMONIU ȘI DOTARE 

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, transmiterea datelor 

imagistice realizându-se printr-un sistem digital, având contracte permanente de prestari servicii pentru 

radiologie,  CT şi RMN şi un contract distinct pentru aparatul mobil de radiologie care deservește 

îndeosebi bolnavii din Terapie Intensivă, cu infecţii respiratorii severe sau imobilizaţi. 

De la începutul pandemiei COVID-19 personalul spitalului a beneficiat de echipamente de 

protecție complete, aparatură și medicamente conform standardelor, asigurate prin finanțare de la 

C.J.A.S, Ministerul Sănătății prin D.S.P.J, Consiliul Local Constanța, ISU, dar și prin eforturile 

sponsorilor, aceștia din urmă aducând echipamente și aparatură, sau donând bani în conturile spitalului, 

în valoare cumulată de peste 1 mil. euro, aceasta constituind încă o dată o dovadă a aprecierii și 

recunoașterii calității personalului medical și a managementului acestui spital, pentru care le mulțumim 

tuturor. 
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  SPONSORIZĂRI    LEI 

NR. 
CRT DENUMIRE SPONSOR NR /DATA CONTRACT/PV VALOARE CONTRACT 

1 CARREFOUR ROMANIA SA 19 CE/20.03.2020 20,082.27 

2 TARTOUSI MUSTAFA 3100/20.03.2020 14,700.00 

3 BIG LAND COMPANY SRL 3137/20.03.2020 660.00 

4 ELMONT CONSTRUCT SRL 606/20.03.2020 5,735.10 

5 BBD LIFT RO SRL 3215/23.03.2020 9,549.75 

6 TOLIL COMPANY SRL 3294/31.03.2020 104,009.00 

7 AMEROPA GRAINS SA 3307/24.03.2020 559,100.00 

8 BRETEA DANUT-MARIUS 3324/24.03.2020 1,949.90 

9 SOLID HOUSE SRL 3605/27.03.2020 13,341.68 

10 ANCA SAEID 3607/27.03.2020 650.50 

11 GEISHA PERFUMES SRL 3718/27.03.2020 2,499.00 

12 COW GENETICS SRL  3720/30.03.2020 4,262.78 

13 DE' LONGHI ROMANIA SRL 3725/30.03.2020 4,800.00 

14 JYSK ROMANIA 3743/30.03.2020 2,550.00 

15 STARGATE CREWING AGENCY SRL 3744/30.03.2020 4,262.78 

16 PREDILECT CARGO  3786/30.03.2020 4,262.78 

17 EUXIN OFFICE SRL 3921/31.03.2020 927.76 

18 FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI 3922/31.03.2020 25,140.50 

19 TOTAL PRIVATE GUARD 3935/01.04.2020 4,262.78 

20 CARREFOUR ROMANIA SA 1/01.04.2020 8,550.00 

21 FUNDATIA SANSE EGALE 4060/02.04.2020 342,839.00 
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22 
MAGNAPHARM MARKETING & SALES 
ROMANIA SRL 4076/02.04.2020 14.25 

23 ASOCIATIA REALITY CHECK 4112/03.04.2020 47,520.27 

24 CRUCEA ROSIE 4139/06.04.2020 577,147.80 

25 MICUL AGRICULTOR SRL 4223/07.04.2020 1,485.00 

26 ASOCIATIA FOC 1865 4269/07.04.2020 4,530.12 

27 ASOCIATIA EX ORIENTE LUX 4269/07.04.2020 15,203.36 

28 LEROY MERLIN ROMANIA SRL 4273/07.04.2020 1,596.10 

29 FUNDATIA ABC 4277/07.04.2020 1,463.61 

30 
ASOCIATIA PONTUL EUXIN 
CONSTANTA 4278/07.04.2020 22,000.00 

31 POPA TEODOR 4329/08.04.2020 2,230.32 

32 MARIBEL CONS SRL 4356/08.04.2020 23,934.90 

33 SC CAMBELA PROD SRL 4358/08.04.2020 23,937.89 

34 CELCO SA 4377/09.04.2020 12,649.70 

35 NAOS SKIN ROMANIA SRL 4495/10.04.2020 1,907.50 

36 CIOBOTARIU IULIAN 4505/13.04.2020 7,168.60 

37 FILIALA DE CRUCE ROSIE CONSTANTA 4535/13.04.2020 3,146.26 

38 
INTREPRINDEREA INDIVIDUALA CRETU 
LAURENTIU 4620/14.04.2020 14,349.91 

39 OIL DEPOL SERVICE SRL 4627/15.04.2020 40,504.01 

40 SOCIETATEA CULTURALA MAGRIN 1878 4669/15.04.2020 2,640.00 

41 TURITA GABRIEL 4677/16.04.2020 9,625.84 

42 MOBIPARTS SRL 4719/16.04.2020 23,699.80 

43 ASOCIATIA VERDE URBAN 4722/16.04.2020 3,505.50 

44 
CRUCEA ROSIE -PROCES VERBAL DE 
PREDARE -PRIMIRE 4803/22.04.2020 282.02 

45 SIFEE UTILAJE SRL 4854/22.04.2020 7,473.20 

46 CIOBOTARIU IULIAN 4855/22.04.2020 2,700.00 

47 UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA 4977/27.04.2020 1,450.00 

48 COSMETIC PLANT PRODCOM 4992/27.04.2020 950.00 
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49 GRAPHTEC DESIGN SRL 5123/29.04.2020 2,162.00 

50 FILIALA DE CRUCE ROSIE CONSTANTA 5142/29.04.2020 5,939.62 

51 
ASOCIATIA ROTARY  CLUB CONSTANTA 
YACHTING 5180/29.04.2020 3,600.00 

52 SOLIDARITATEA SANITARA 5248/30.04.2020 5,876.00 

53 ASOCIATIA REALITY CHECK 5367/04.05.2020 19,736.75 

54 
ASOCIATIA INACO-INITIATIVA PENTRU 
COMPETITIVITATE 5545/08.05.2020 6,377.24 

55 FUNDATIA EUROPROF 5603/08.05.2020 21,539.00 

56 LUNGU CONSTANTIN 5607/08.05.2020 1,900.00 

57 
ASOCIATIA NOTARILOR PONTUS 
EUXINUS 5608/11.05.2020 338,720.00 

58 ASOCIATIA TOTUL ESTE POSIBIL 5808/13.05.2020 5,932.63 

59 
SERVICIUL PROTECTIE CIVILA 
SECURITATE,SANATATE 2630/11.03.2020 0.01 

60 
PRIMARIA MUNICIPIULUI 
CONSTANTA 60883/02.04.2020 91,769.19 

61 CELCO 4345/13.05.2020 52,360.00 

62 ALMA CREATIVE CONSTRUCT 202/27.05.2020 5,000.00 

63 UCG CONSTRUCTII ECOLOGICE SRL 27/28.05.2020 8,130.70 

64 GRANDIS 1185/29.04.2020 92.53 

65 
ASOCIATIA EDUCATIVA GOOD 
MOTHER 4280/07.04.2020 773.50 

66 GRADINARIU GEORGE   400.25 

67 GSP OFFSHORE F440,443,524/06.04.20 108.50 

68 FUNDATIA MEREU APROAPE 6879/09.06.2020 83,300.00 

69 ZENTIVA SA 6216/21.05.2020 3,074.51 

70 FILIALA CRUCEA ROSIE CONSTANTA 7405/23.06.2020 24,962.08 

71 FILDAS TRADING SRL 6217/21.05.2020 70,054.80 

72 ORANGE ROMANIA 14783/27.05.2020 10,975.38 

73 SOLIDARITATEA SANITARA 6708/15.06.2020 4,478.00 

74 MATEI BALS aviz 1525/25.05.2020 285.59 
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75 MOBIPARTS SRL 10772/16.09.2020 9,996.00 

76 NANCU GHEORGHE 10714/15.09.2020 4,121.98 

77 ALEXA GHEORGHE 10545/10.09.2020 4,165.00 

78 ASOCIATIA TOTUL ESTE POSIBIL 8881/28.07.2020 7,578.76 

79 
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE 
ROSIE 

9022/31.07.2020, 
10004/27.08.2020 179,992.80 

80 
ASOCIATIA REGIONALA PENTRU 
DEZVOLTARE SOCIALA 9514/14.08.2020 9,823.42 

81 
ASOCIATIA EDUCATIVA GOOD 
MOTHER 8947/29.07.2020 1.24 

82 GSP OFFSHORE 8506/21.07.2020 15,708.00 

83 
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE 
ROSIE 193/21.07.2020 19,323.15 

84 ASOCIATIA REALITY CHECK 11653/06.10.2020 1,677.90 

85 MINI-FARM SRL 12113/16.10.2020 499.90 

86 
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE 
ROSIE 11058/24.09.2020 17,456.56 

87 
SC BIOMEDICA MEDICINPRODUKTE 
ROMANIA SRL 20227/28.09.2020 114,240.00 

88 OIL DEPOL SERVICE SRL 12811/30.10.2020 9,579.50 

89 ASOCIATIA TOTUL ESTE POSIBIL 8117/09.07.2020 4,589.87 

90 RCS@RDS 

6205/21.05.2020,10822/18
.09.2020 708,457.98 

91 ASOCIATIA REALITY CHECK 13283/09.11.2020 2,142.00 

92 TOMIS PLUS SRL 13398/11.11.2020 2,872.36 

93 AOCIATIA VOX MARE NEGRUM 109 14678/04.12.2020 14,822.64 

94 CELCO SA 14648/04.12.2020 27,905.50 

95 TOMIS PLUS SRL 13697/17.11.2020 13,387.50 

96 FILIALA CRUCEA ROSIE CONSTANTA 14137/23.11.2020 8,386.43 

97 ASOCIATIA CONSTANTA RESTART 14467/02.12.2020 30,237.90 

98 MEDIMAX MEDICAL SRL 9464/12.08.2020 1,500.00 

99 TRIDENT MEDICAL COMPANY SRL 117/17.12.2020 8,463.28 

mailto:RCS@RDS
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100 CELCO SA 15994/28.12.2020 31,892.00 

101 OIL DEPOL SERVICE SRL 14281/25.11.2020 5,465.67 

102 TOMIS PLUS SRL 15252/15.12.2020 509.32 

103 SORENA SA 15936/24.12.2020 2,308.60 

104 
ASOCIATIA NOTARILOR PONTUS 
EUXINUS 15252/15.12.2020 33,932.09 

105 ASOCIATIA BORN JUST RIGHT 15627/21.12.2020 15,500.00 

 Total  4,061,337.17 
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 LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII-BUGET 2020: 

 
PLATFORMA MULTIPLEX AUTOMATA (1 BUC) 

HOTA MICROBIOLOGICA, CLASA II BIOSIGURANTA (1 BUC)  

ECHIPAMENT SUPLEERE/EPURARE RENALA OMNI (1 BUC) 

LARINGOSCOP (1 BUC) 

CENTRIFUGA PCR CU 2 ROTOARE PENTRU PLACI SI TUBURI EPENDDORF (1 BUC) 

UPC CAPACITATE 1500 VA (2 BUC) 

AGITATOR CU FUNCTII DE INCALZIRE INTEGRATA (1 BUC) 

EXTRACTOR AUTOMAT (1 BUC) 

APARAT DE NEBULIZARE PENTRU DEZINFECTIA MICROAEROFLOREI  (3 BUC) 

SISTEM DE PROTECTIE RESPIRATORIE CU SINCRONIZARE PENTRU PERSONALUL MEDICAL (4 
BUC) 

SISTEM CU ABUR SI DEZINFECTANT PENTRU CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR GRELE 
(1 BUC) 
 

CALCULATOR DESKTOP CU MONITOR, TASTATURA SI MOUSE (10 BUC) 

CERTIFICATE DIGITALE CALIFICATE-REINNOIRE (2 BUC) 

CERTIFICATE DIGITALE CALIFICATE-KIT NOU  (10 BUC) 

LICENTA WINDOWS SERVER STANDARD (1BUC) 

LICENTA WINDOWS SERVER PENTRU 30 STATII (USER CAL/pachet de 5 licente)(6buc) 

LICENTA FIREWALL HARDWARE (PRELUNGIRE ABONAMENT)(2 BUC) 

SOLUTIE ENTERPRISE DE ACCESARE DE LA DISTANTA A PC-URILOR, SERVERELOR SI 
DISPOZITIVELOR MOBILE -TEAM VIEWER BUSINESS (1 buc) 

SISTEM DE OPERARE CALCULATOR DESKTOP WINDOWS 10 PROFESSIONAL OEM 64 BITI (10 BUC) 

LICENTE MICROSOFT OFFICE (10 BUC) 

DEMOLAREA CLADIRII DE ANATOMIE SI A FOSTEI CENTRALE TERMICE  
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Extinderea instalatiei de oxigen medicinal, aer comprimat si vacuum pentru pacientii infectati cu 
COVID -19  

Extinderea instalatiei de oxigen medicinal pentru tot spitalul 

Realizarea unei noi retele de conexiune la statia de oxigen pentru tot spitalul 

Lucrare de amenajare a accesului din exterior in saloanele 106 si 107 de la parterul Spitalului Clinic 
de Boli Infectioase Constanta, pentru personalul de terapie intensivă 

Lucrare de amenajare a unei platforme mobile prefabricate din beton, imprejmuita cu plasa din 
sarma bordata, in incinta Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, pentru stocatorul de 
oxigen 

 

Total general: 1 816 855,29 lei. 

la care se adaugă HOTA MICROBIOLOGICA, CLASA II BIOSIGURANTA (1 BUC), primită de la 

Ministerul Sănătății, în valoare de 40 000 lei. 

PROPUNERI INVESTIȚII 2021  
FONDUL DE DEZVOLTARE 
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Lista obiectivelor de investitii pe anul 2021- Primărie – propunere 

Nr. 
crt. Denumire mijloc fix Cantitate 

Pret unitar estimat/contractat 
(obligatoriu >2500 RON) 

 
Mii lei cu TVA 

   
  

 

          

1 

PROIECT  TEHNIC PENTRU MARIREA 
PUTERII  ELECTRICE INSTALATE IN 
SPITAL INCLUSIV OBTINEREA 
AVIZULUI DE RACORDARE* 1 12.00  

2 

LUCRARE DE RACORDARE LA 
POSTUL DE TRANSFORMARE 
EXISTENT AL ENEL IN VEDEREA 
MARIRII PUTERII INSTALATE* 1 179.00  

3 

PROIECT DOCUMENTATIE TEHNICA 
PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI 
DE SECURITATE LA INCENDIU* 1 131.00  

4 

PROIECT DE SPECIALITATE SISTEM 
DETECTIE INCENDIU PENTRU 
AUTORIZ. ISU* 1 5.00  

5 
INSTALARE SISTEM DE DETECTIE 
INCENDIU* 1 355.00  

6 

EXTINDEREA INSTALATIEI DE 
OXIGEN MEDICINAL  (SECTIA 
ADULTI II)* 1 35.70  

7 

LICENTA PROGRAM INFORMATIC 
INTEGRAT SPITAL (MODULE : 
CONTABILITATE, 
SALARIZARE,STATISTICA, SECTII 
MEDICALE, LABORATOR ANALIZE 
MEDICALE, FARMACIE, IT)   119.00  

8 LIFT 1 290.00  

  TOTAL   1,126.70  
 

*Obiectivele scrise cu roșu au fost tăiate de pe lista de investiții de către 
Primăria Constanța, deoarece urmează a fi realizate în cadrul 
proiectului european de eficientizare energetică 
*Proiectul de extindere a instalației de oxigen a fost înlocuit cu 
achiziționarea de senzori de oxigen din motive de securitate 
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SECTIUNEA FUNCTIONARE 
   
 

   
 

RESURSE UMANE 

Personalul medical este reprezentat de un număr de 29 medici, 8 alte 
persone cu studii superioare, 134 persoane cu studii medii și superioare în 
domeniul medical, 79 persoane cu rol auxiliar sanitar, 31 persoane cu rol 
administrative, tehnic, economic, de conducere și de deservire. 
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Nr.crt. 
STRUCTURA 
POSTURILOR       NUMARUL DE POSTURI 

                
stat de 
funcții ocupate vacante 

  
Numarul de posturi total, din statul de 
functii: 309 281 28 

1 
Personal de specialitate medico 
sanitar, total, din care: 275 250 25 

1.1 Medici 42 29 13 

1.2 Alt personal superior 13 8 5 

1.3 
Personal superior si mediu sanitar 
(asistenti, registratori medicali) 134 134 0 

1.4 Personal auxiliar sanitar  86 79 7 

2 

Personal conducere, tehnic, economic, 
administrativ, muncitori, economisti 
Managementul calitatii 34 31 3 

 
 
Tabel nr. 2 - Indicatori de structura a resurselor 
umane     
         
 Categorie de indicator DENUMIRE INDICATOR 2017 2018 2019 2020 

 

A. Indicatori de 
management ai 

resurselor umane 

Proportia medicilor din 
totalul personalului 12% 12% 12% 11% 

 

Proportia personalului 
medical din totalul 
personalului angajat al 
spitalului 89% 89% 89% 90% 

 

Proportia personalului 
medical cu studii 
superioare din totalul 
personalului medical 24% 23% 24% 24% 
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RESURSE FINANCIARE 

• 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 analiză a activității 

economico-financiară a unității. 

• Bugetul de venituri și cheltuieli se realizează în regim de echilibru financiar, stabilit 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. 

• Consiliul Local al Municipiului Constanța finanțează cheltuielile legate în special de 

infrastructura spitalului, dar și unele cheltuieli de funcționare sau dotare.   

• Majoritatea cheltuielilor efectuate în vederea desfășurării actului medical sunt acoperite din 

sumele provenite de la Casa de Asigurări de sănătate, dar și de la Ministerul Sănătății, în special 

cele de pe Programele Naționale de sănătate. 

La nivelul   Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa se desfășoară următoarele Programele 

Naționale de sănătate: Programul Național HIV/SIDA, Programul Național de boli prioritare, 

Programul Național de infecții asociate asistenței medicale și Programul Național AP-iere, pentru 

compartimentul de Terapie intensivă. 

Evolutia bugеtului dе vеnituri și сhеltuiеli a                   
Bugеtul dе vеnituri și сhеltuiеli сuрrindе rеsursеlе finаnсiаrе și сhеltuiеlilе din саdrul unui аn bugеtаr, 
nесеsаrе în vеdеrеа аsigurării соndițiilоr dе dеsfășurаrе nоrmаlă а асtivității sрitаlеlоr рubliсе, dе furnizаrе 
а sеrviсiilоr mеdiсаlе соntrасtаtе сu саsеlе dе аsigurări dе sănătаtе, рrесum și а аltоr sеrviсii, în соndițiilе 
lеgii. 
Sрitаlul Сliniс dе Bоli Infесțiоаsе Соnstаnțа еstе о instituţiе рubliсă се funсțiоnеаză ре рrinсiрiul 
аutоnоmiеi finаnсiаrе, асtivitаtеа sрitаlului fiind оrgаnizаtă ре bаzа Bugеtului dе vеnituri și сhеltuiеli ре 
tоtаl unitаtе și ре fiесаrе sесțiе/соmраrtimеnt, аstfеl înсât сhеltuiеlilе nесеsаrе реntru rеаlizаrеа 
sеrviсiilоr mеdiсаlе să fiе асореritе din vеniturilе rеаlizаtе.  
Bugеtul dе vеnituri și сhеltuiеli еstе instrumеntul рrinсiраl dе соnduсеrе, рrоgnоzаrе și аnаlizа а асtivității 
есоnоmiсо-finаnсiаră а unității. 
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Tаbеl  – Bugеtul dе vеnituri și сhеltuiеli 2017-2020 – lеi 

Dеnumirе indiсаtоri 2017 2018 2019 2020 

TОTАL 61,430,767 73,591,000 76,243,046 125,928,097 
 

VЕNITURI  

Vеnituri din соnсеsiuni si 
inсhiriеri 

1,000 1,000 1,000 1,000 

Vеnituri din dоbаnzi 1,000 0 0  

Vеnituri din рrеstаri dе sеrviсii 354,000 257,563 241,000 2,200,000 

Vеnituri din vаlоrifiсаri dе bunuri 1,000 4,000 8,000 10,000 

Vеnituri din соntrасtеlе сu 
саsеlе dе аsigurаri dе sаnаtаtе 

22,789,665 23,291,438 24,823,609 37,903,097 

din sеrviсii mеdiсаlе sрitаliсеsti 
аn сurеnt 

20,032,200 21,648,720 22,640,439 35,518,434 

din sеrviсii mеdiсаlе sрitаliсеsti 
si рrоgrаmе dе sаnаtаtе 
аfеrеntе аnului рrесеdеnt 
inсаsаtе in аnul сurеnt 

2,192,000 1,616,718 2,143,170 2,349,663 

sаlаrii din ОG 35/2015 554,385 0.00 0.00 0.00 

sеrviсii mеdiсаlе аmbulаtоriu 11,080 26,000 40,000 35,000 

Vеnituri din соntrасtеlе 
inсhеiаtе сu DSР-Bugеt dе stаt 

13,561,000 12,976,000 25, 911,000 30,074,000 

bursе dе rеzidеntiаt 21,000 3,000 0 0 

sаlаrii mеdiсi rеzidеnti аnii I-VII 125,000 210,000 400,000 335,000 

sаlаrii саbinеtе mеdiсаlе 
Hiv/sidа 

315,000 224,000 1,082,000 486,000 

Legea nr. 56/2020 si Ordinul 
1070/2020(spor conditii de 
pericol deosebit de periculoase 
10%-30%) pentru personal 
cabinet si rezidenti 

   23.000 

рrоgrаmul HIV -
SIDА(mеdiсаmеntе) 

13,100,000 12,539,000 24,429,000 20,792,000 

programul RT-PCR    5,138,000 

programul AP/IE-RE 0 0 0 3,300,000 

Vеnituri din соntrасtеlе 
inсhеiаtе сu DSР-Vеnituri рrорrii 
ассizе din care: 

13,961,000 15,757,000 0 0 
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рrоgrаmul HIV -SIDА 
(mеdiсаmеntе) 

13,937,000 15,757,000 0 0 

рrоgrаm nаtiоnаl dе 
suрrаvеghеrе si limitаrе а 
infесtiilоr nоsосоmiаlе 

24,000 0 0 0 

Sumе utilizаtе din еxсеdеntul 
аnului рrесеdеnt реntru 
еfесtuаrеа dе сhеltuiеli 

6,064,575 10,223,275 13,997,289 12,141,915 

Subvеntii dе lа bugеtеlе lосаlе 
реntru finаntаrеа сhеltuiеlilоr 
сurеntе din dоmеniul sаnаtаtii 

552,000 1,789,000 20,000 4,092,000 

Subvеntii dе lа bugеtеlе lосаlе 
реntru finаntаrеа сhеltuiеlilоr 
de capital din dоmеniul sаnаtаtii 

0 1,676 35,000 1,799,000 

Sume din bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea aparaturii medicale 

0 0 0 83,000 

Subvеntii din bugеtul Fоndului 
nаtiоnаl uniс dе аsigurаri sосiаlе 
dе sаnаtаtе реntru асореrirеа 
сrеstеrilоr sаlаriаlе  

4,145,527 9,331,724 11,158,148 13,494,908 

Sume alocate pentru stimulentul 
de risc -DSP Constanta 

0 0 0 15,000 

Sume alocate pentru stimulentul 
de risc -CJAS Constanta 

0 0 0 920,000 

Dоnаtii si sроnsоrizаri 0 0 48,000 635,000 

Alte sume primite din fonduri 
de la Uniunea Europeana 
pentru programele operationale 
finantae in cadrul financiar 
2014-2020 “Consolidarea 
capacitatii medicale ale SCBI in 
contextual COVID-19” 

0 0 0 3,286,746 

Sume primite  de la UE/ alti 
donatori in contul platilor 
effectuate si prefinantari 
eferente cadrului financiar 
2014-2020“Consolidarea 
capacitatii medicale ale SCBI in 
contextual COVID-19” 

0 0 0 19,272,428 

TОTАL 61,430,767 73,591,000 76,243,046 125,928,097 

 СHЕLTUIЕLI  
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TITLUL I СHЕLTUIЕLI DЕ 
РЕRSОNАL 

16,827,000 23,831,000 26,410,000 34,085,287 

TITLUL II BUNURI  ŞI SЕRVIСII 42,114,792 45,236,  44,561,427 66,484,636 

TITLUL X    АLTЕ СHЕLTUIЕLI   21,000 246,000 307,000 300,000 

TITLUL XI  СHЕLTUIЕLI DЕ 
САРITАL 

2,467,975 4,277,571 5,092,619 2,499,000 

TITLUL XIX Рlаti еfесtuаtе in аnii 
рrесеdеnti si rесuреrаtе in аnul 
сurеnt 

0 0 -128,000 0 
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SECTIA NR.
PAT

NR.ZI
LE 

SPITA
LIZA

NR.A
F.+IN
TR.+
TRA

NR.B
OLNA

VI 
IESITI

INDIC
E 

UTILI
ZARE 

RATA 
UTILI
ZARE 
PAT

DMS
DMS 
NOR
ME

NR. 
DEC
ESE

RAT
A 

MOR
T

NR. 
IAA
M

RAT
A 

IAA
MBOLI 

INFECTA
DULTI 1

45 10512 1486 1335 233.60 63.83 7.07 6.52 59 4.42 6 0.45

BOLI 
INFECT 

ADULTI 2
38 9060 1357 1185 238.42 65.14 6.68 6.52 49 4.14 7 0.59

BOLI 
INFECTIO
ASE COPII

42 11791 1791 1660 280.74 76.70 6.58 4.95 26 1.57 2 0.12

COMPAR
THIV 
COPII

5 88 14 14 17.60 4.81 6.29 6.42 0 0.00 0 0.00

COMPAR
T HIV 

ADULTI
15 1303 151 143 86.87 23.73 8.63 6.42 3 2.10 2 1.40

COMPAR
TINGRIJIR

I 
5 157 14 14 31.40 8.58 11.21 19.97 2 14.29 0 0.00

COMPAR
TIMENT 

24 2229 188 188 92.88 25.38 11.86 10.58 0 0.00 0 0.00
COMPAR

T 
TERAPIE 

INT

10 2076 378 376 207.60 56.72 5.49 x 0 0.00 7 1.86

TOTAL 
SPITAL

184 37216 4611 4539 202.26 55.26 8.07 5.71 139 3.06 24 0.53

MOD DE CALCUL:
DMS SECTII=ZILE SPITALIZARE/(AFLATI+INTRATI+TRANSFERATI)
IUP=ZILE SPITALIZARE/NR.PATURI
RUP=IUP*100/ZILE CALENDARISTICE
RATA MORT.=NR.DECESE *100/NR.BOL.IESITI
RATA IAAM=NR.IAAM*100/NR.BOL.IESITI(RATA TI SE CALC.LA NR DE BOLNAVI TRANSFERATI DIN TI)
DMS TOTAL SPITAL=ZILE SPITALIZARE/(AFLATI+INTRATI)

 SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA 
INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR MEDICALE 2020

INDICATORI TOTAL SPITAL SCBI _IANUARIE_DECEMBRIE_ 2020
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Analiza SWOT  

 

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 9001/2015, inclusiv pe 
cercetare, acreditarea A.N.M.C.S. 
- laborator propriu foarte bine dotat, analize de 
înaltă performanță; 
`- dinamica bugetară constantă, fără arierate 
_aprovizionare corespunzătoare specificului 
spitalului, constantă, fără disfuncționalități  

Puncte slabe : 
- cladire veche 
- spital de monospecialitate 
- personal epuizat fizic și psihic 
- costuri ridicate pentru utilități, servicii și 
echipamente de protecție 
- pacienți neasigurați 
- menținerea tarifului pe caz rezolvat la o 
valoare scăzută 
- laborator neacreditat RENAR  
  
 
 

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

de urgenţă 
- finalizarea secţiei de T.I., cu linie de 

gardă 
- proiecte cu finanțare europeană 
- creșterea calității serviciilor medicale 

prin implementarea nolilor standarde de 
calitate;  

- creșterea satisfacției pacienților; 
- achiziţionarea liftului și îmbunătățirea 

circuitelor funcționale ale spitalului 
- legi noi care stimulează activitatea 

medicală și creșterea salariilor și 
sporurilor personalului medical 

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

- medici TI insuficienți; 
- spital acreditat A.N.M.C.S cu 

recomandări.; 
- nemulțumiri ale pacienților; 
- lipsa celui de al doilea lift→ circuitele 

funcţionale ale spitalului sunt îngreunate 
- mediu legislativ în continuă schimbare 

  

 
 
PROBLEME IDENTIFICATE 

➢Buget insuficient, prin scăderea serviciilor medicale datorită numărului mic de pacienți externați cu 

diagnosticul COVID și a numărului de paturi pe care se contractează serviciile de spitalizare continuă, 
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prin cheltuieli mari cu achiziția de echipamente de protecție și materiale sanitare necesare acestei 

afecțiuni; 

➢Atractivitate în scădere din cauza gamei reduse de specialități medicale oferite și a problemelor 

financiare; 

➢Calitate în scădere a serviciilor medicale, prin gama redusă de servicii medicale oferite, personal de 

îngrijire insuficient.  

  

PRIORITĂȚI PE TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG 

 

Priorități pe termen scurt (1 an) –2020-2021  

1. Demolarea clădirilor existente în stare avansată de degradare în curtea spitalului și amenajarea 

acesteia pentru a crea un climat favorabil desfășurării activității medicale specific – deja 

realizată. 

2. Obținerea acreditării Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa de către ANMCS – deja 

realizată, ba chiar acreditarea intr-o treaptă superioară: nivel II (obținut în 04.08.2020, valabil 

până la 03.08.2025). 

3. Identificarea unor noi surse de venituri pentru finanţarea spitalului prin proiecte europene (ex: 

proiectul european de consolidare a capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod 

SMIS 2014+139409, beneficiar fiind Spitalul Clinic de Boli infecțioase Constanța,  pentru 

achiziția de aparatură medicală, echipamente și materiale sanitare pentru COVID) .  

4. Întocmirea dosarului în vederea obținerii deciziei de evaluare de către Comisia de evaluare a 

furnizorilor de la CJAS Constanța, în vederea contractării serviciilor medicale cu CJAS 

Constanța – termen: 22.07.2021. 

5. Pregătirea documentației necesare și a vizitei comisiei desemnate în vederea obținerii vizei 

anuale de autorizare de la DSPJ Constanța – luna a VII-a 2021. 

6. Obținerea avizului DSP pentru proiectele europene demarate, în baza notei de fundamentare 

întocmită și depusă la DSPJ Constanța – realizat deja (24.03.2021).  

7. Obținerea autorizației pentru efectuarea de studii clinice în domeniul medicamentului -realizată 

(18.03.2021). 

Responsabili: Comitetul Director, în colaborare cu Președintele și membrii Consiliului de 

Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa.  
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Priorități pe termen mediu (2 ani) –2021-2023 

1. Schimbarea structurii spitalului, atât prin înființarea unui compartiment modular de primiri-

urgente și spitalizare de zi, cu 42 de paturi, cu o secție nouă de radiologie și imagistică CT și 

RMN, dotate complet și cu instalație de fluide medicale și ventilație cu filtre hepa, angajarea 

personalului necesar, specializat în asistarea pacienților cu boli infecțioase dar si de alte 

specialități, care să ajute specialiștii de boli infecțioase, în cadrul unui proiect european de 

creare a unui spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase Constanţa în contextul COVID 19, cât și a unui compartiment de dezvoltare în 

vederea accesării fondurilor europene.  

 

2. Modernizarea spitalului prin proiectul de eficientizare energetică demarat în parteneriat cu 

Primăria Municipiului Constanța, aflat în stadiul DALI, prin care se va renova întreg spitalul. 

Responsabili: Comitetul Director, în colaborare cu Președintele Consiliului de Administrație 

al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, Consiliul Local al Municipiului Constanța. 

 

3. Schimbarea atitudinii și comportamentului întregului personal prin instruiri și discuții avute de 
membrii ai conducerii spitalului cu fiecare angajat, astfel încât fiecare să fie conștient de 
responsabilitățile avute.  

Responsabili: Comitetul Director, șef-serviciu RUNOS, Consiliul Medical, asistente-șefe și 

coordonatoare din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa .  

 

Priorități pe termen lung (4 ani) – 2021-2025 

• Acordarea de servicii complete de către echipe medicale multidisciplinare, formate din 
specialiști proprii, dar și cu specialisti din spitalele cu care vom colabora, aflate în 
imediata vecinătate a spitalului (Spitalul Municipal Policlinic).  

• Responsabili: Comitetul Director, în colaborare cu Președintele Consiliului de 

Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, Consiliul Local al 

Municipiului Constanța. 
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Responsabilităţi, transformarea propunerilor în plan de 
management 

 
Planul activităţilor, cu descriere şi grafic Gantt 

 
   2021 2022 2023 2024-

2025 

  

Proiect European Consolidare a capacitatii de 
gestionare COVID 

  
 

      

Creșterea calității actului medical, cu încadrare în 
buget 

  
 

  

  

    

Proiect european – spital modular spitalizare de 
zi și primiri urgențe cu mai multe specialități 

  

       

      

 

Desfășurarea lucrărilor cuprinse în proiectul 
european de eficientizare energetică 

  
 

      

 Schimbarea structurii spitalului, cu secții noi, 
deprimiri-urgențe, imagistică și un compartiment 
de dezvoltare 
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SCOP 

 

Creșterea standardelor serviciilor oferite și îmbunătățirea performanței spitalului,prin oferirea 

serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine, în climat de siguranță, încredere, flexibilitate.  

OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE 

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE:  

–Îmbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate  

Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce în ce mai important în domeniul sănătății, 

deoarece crește gradul de informare a pacienţilor, concomitent cu progresele tehnologice și terapeutice. 

Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt 

reprezentate de eficacitate, eficiență, continuitatea îngrijirilor, siguranţa pacientului, competența echipei 

medicale, satisfacția pacientului, dar și a personalului medical. Conform legii, Ministerul Sănătăţii 

reglementează şi aplică măsuri de creştere a calităţii serviciilor medicale. 

 

Responsabil: Comitetul director. 

Termen de realizare: permanent 

.Monitorizare: trimestrial. 

Evaluare: anual. 

 

Indicatori de calitate: 

1.rata mortalităţii intraspitaliceşti, pe total spital şi pe fiecare secţie; 

2.rata infecţiilor asociate asistenței medicale, pe total spital şi pe fiecare secţie; 

3. rata bolnavilor reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare; 

4. indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare; 

5. procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor internaţi; 

6.numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate; 

7. analiza gradului de satisfacție a pacienţilor, prin chestionare de satisfacție -și măsuri în consecinţă; 

8. măsuri de îmbunătățire a activității luate în urma analizării gradului de satisfacție a pacienţilor. 
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OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Îmbunătățirea practicilor medicale și de îngrijire a pacientului  

Se realizează prin implementarea ghidurilor naționale aprobate prin ordine ale Ministrului 

Sănătății, protocoalelor adoptate de asociațiile profesionale la nivel național sau adaptarea unor 

ghiduri de practica europene sau internaționale, prin elaborarea de protocoale terapeutice în 

baza ghidurilor adoptate. 

Situaţia actuală: Ghidul de practică medicală reprezintă un set de afirmaţii despre diagnosticul şi 

tratamentul unei anumite afecţiuni. Aceste afirmaţii sunt rezultatul unei evaluări complete a 

dovezilor practicii medicale. Scopul definirii lor este de a ajuta personalul medical şi pacienţii în 

luarea deciziilor asupra celui mai adecvat mod de îngrijire a afecţiunii respective. Protocolul de 

practică medicală reprezintă un formular care descrie modul obişnuit de a furniza îngrijiri unui 

anumit tip de pacient. Astfel, el cuprinde o înşiruire în timp a unor procese (analize, medicaţie, 

tratamente) necesare obţinerii unui rezultat dorit de la un pacient care a fost supus unei 

proceduri specifice sau unui tratament. Ghidurile de practică şi protocoalele de practică trebuie 

folosite împreună, acestea fiind complementare; căci ghidul furnizează informaţiile necesare 

pentru a construi protocolul, în timp ce protocolul face legătura între ghiduri şi practica 

medicală de zi cu zi. 

Activități 

•Implementarea ghidurilor de practică și adoptarea de protocoale terapeutice, algoritmuri de 

investigații, diagnostic și tratament în secțiile de boli infecțioase; 

Responsabil:Directorul Medical 

Indicatori măsurabili: 

−Număr și tip protocoale,algoritmuri sau proceduri medicale aprobate de Consiliul medical; 

−Număr și tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale implementate; 

−Număr și tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale revizuite. 

Monitorizare prin rapoarte către Consiliul medical: trimestrial. 

Termen de realizare: permanent 

 Responsabil: Directorul medical. 

Implementarea unui sistem de evaluare și monitorizare continuă a calității serviciilor medicale în spital. 

Se realizează prin menținerea implementării standardului ISO 9001:2015 și acreditarea ANMCS. 



33 
 

Activități 

•Menținerea acreditării ANMCS a spitalului și a standardelor ISO 

Responsabili: Șefi de secție 

Indicatori măsurabili: −Menținerea acreditării ANMCS a spitalului și a certificării ISO 9001/2015; 

•Elaborarea, implementarea și revizuirea periodică a unui plan de calitate în fiecare secție a spitalului. 

Responsabili: Consiliul medical, prin Directorul medical și șefii de secții. 

Indicatori măsurabili:−Număr rapoarte ale activității nucleului de calitate; 

−Plan de îmbunătățire a calității serviciilor medicale în fiecare secție existent și revizuit periodic. 

Monitorizare prin rapoarte către Consiliul medical: trimestrial. 

Termen de realizare: trim. IV 2021. 

Responsabil: Directorul medical. 

Acorduri de colaborare pentru transferuri interspitalicești și trimiteri urgență. 

În scopul asigurării integrării sociale și a continuității îngrijirilor acordate pacientului, spitalul a 

încheiat acorduri/parteneriate de colaborare cu spitale de proximitate. 

 Activități 

•Încheierea de parteneriate cu alți furnizori de servicii medicale pentru transferuri interspitalicești și 

trimiteri urgență 

• Responsabili: Mangerul, Directorul medical, Șef serviciu achiziții  

• Termen de realizare: anual 

•Reducerea până la eliminare a infecțiilor asociate asistenței medicale;  

•Controlul răspândirii bacteriilor multirezistente și emergența fenomenelor infecțioase cu potențial 

epidemic;  

•Întărirea sistemului de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale; 
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•Implicarea organizației la toate nivelurile în politica de prevenire a infecțiilor asociate asistenței 

medicale și gestionarea riscului infecțios.  

Indicatori măsurabili: 

Incidența infecțiilor asociate asistenței medicale (Nr. Infecții asociate / Nr.pacienți externați). 

Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical: trimestrial. 

Termen de realizare: permanent. 

Responsabili: Comitetul Director, Șef serviciu compartiment achiziții, Compartimentul IAAM, medicii 

șefi de secție, asistentele șefe de secție. 

Obiectiv extrem de important în asistarea pacienților cu COVID-19: 

Creșterea siguranței în spital în legătură cu folosirea oxigenului ca terapie principală: 

• Măsuri: instructaje periodice, simulări, note interne și decizii, responsabilizări prin fișa postului, 

verificări și controale periodice ale instalației electrice și de oxigen, contracte de mentenanță, 

dotări, etc. 

• Responsabili: Responsabil ISU pe spital, întregul personal al spitalului, fiecare având atribuții 

specifice 

• Termen de realizare: permanent 

• Evaluare: trimestrială  

 

OBIECTIVE GENERALE: 

Corespunzător misiunii spitalului, obiectivele generale propuse și urmărite sunt: 

1.Cunoaşterea și înţelegerea principiilor de bună practică în domeniul controlului managerial, acceptate 

pe plan internaţional şi naţional și aplicarea adoptată la specificul şi particularităţile unităţii sanitare; 

2.Realizarea atribuţiilor stabilite în concordanţă cu misiunea spitalului, în condiţii de regularitate, 

eficacitate, economicitate si eficienţă; 

3.Respectarea prevederilor legale și a altor cerinţe aplicabile spitalului, a regulamentelor şi deciziilor 

conducerii; 

4.Dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare,stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a 

datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare 

publică adecvată prin rapoarte periodice; 
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5.Implementarea şi utilizarea cu eficienţă a instrumentelor de control managerial, în vederea informării 

operative, corecte şi la timp a managerului, şefilor de secţii şi compartimente pentru a deţine controlul 

asupra tuturor activităţilor şi acţiunilor organizate şi desfăşurate; 

6.Intensificarea activităţilor de monitorizare a controalelor desfăşurate la nivelul fiecărei secţii şi 

compartiment, în scopul eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă a resurselor alocate; 

7.Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate împotriva 

pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor; 

8. Îmbunătăţirea comunicării între structurile spitalului, în scopul asigurării circulaţiei informaţiilor 

operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în activitatea de prevenire 

şi control intern; 

9.Proiectarea, la nivelul fiecărei secţii şi compartiment, a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă 

pentru fiecare activitate, în scopul utilizării acestora şi realizarea analizelor pe bază de criterii obiective, 

privind valorificarea resurselor alocate. 

OBIECTIVELE SPECIFICE se circumscriu în următoarele domenii: 

În domeniul resurselor umane: 

➢Asigurarea concordanței între atribuțiile spitalului, ca instituție, și cele ale angajaților –cunoașterea 

atribuțiilor de către angajați; 

➢Asigurarea ocupării posturilor vacante cu personal competent, cu pregătire de specialitate, pentru 

îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului; 

➢Identificarea nevoilor de perfecționare ale personalului angajat și actualizarea permanentă a 

programului anual de formare profesională; 

➢Organizarea de cursuri de formare profesională pentru cunoașterea legislației în domeniul asigurării 

de răspundere civilă.În domeniul resurselor economico-financiare: 

➢Atragerea resurselor financiare pentru creșterea ponderii veniturilor proprii ale spitalului; 

➢Analizarea activităților desfășurate în spital în vederea optimizării și creșterii veniturilor; 

➢Prevederea în planul de investiții a sumelor necesare pentru lucrările de reparații și dotarea cu 

aparatura necesară pentru creșterea calității serviciilor medicale și îndeplinirea cerințelor în vederea 

acreditării;  

➢Reducerea chletuielilor cu utilitățile: apă, energie, telefonie, etc. 
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În domeniul serviciilor medicale: 

➢Fundamentarea necesității modificării structurii pe secții, conform cererii reale de servicii medicale; 

➢Implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate 

la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii; 

➢Asigurarea condiţiilor corespunzatoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către 

personalul medico-sanitar din spital; 

➢Negocierea şi încheierea în numele şi pe seama spitalului a protocoalelor de colaborare şi/sau 

contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor 

medicale. 

În domeniul transparenței activității spitalului: 

➢Menținerea și actualizarea paginii web a spitalului, pentru prezentarea ofertei de servicii medicale și 

asigurarea transparenței asupra activității desfășurate. 

EVALUAREA PLANULUI STRATEGIC 

EVALUAREA DE ETAPĂ 

Se va face prin analiza tuturor indicatorilor măsurabili, pe fiecare obiectiv în parte. 

Periodicitate: ANUAL. 

Documente emise: RAPORT DE EVALUARE DE ETAPĂ. 

Responsabil: COMITETUL DIRECTOR 

Circuitul documentelor: Raportul se prezintă CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.  

REVIZUIREA PLANULUI STRATEGIC 

Se va face în urma analizei rapoartelor de etapă. Dacă Consiliul de Administrație decide modificarea sa, 

la propunerea Comitetului Director, ediția revizuită este supusă dezbaterii în spital înaintea adoptării și 

ulterior avizării de către Consiliul Medical și aprobării de către Consiliul de Administrație. 

Documente emise: PROIECT DE PLAN STRATEGIC 

Responsabil: COMITETUL DIRECTOR 

Circuitul documentelor: PROIECTUL se analizează în ședința Comitetului Director, propunerile de 

modificare se implementează și se înaintează varianta finală, spre avizare –Consiliului Medical și spre 

aprobare –Consiliului de Adminsitrație. 
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