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INTRODUCERE 
 

Sistemul de sanatate publica din Romania trece prin momente 
dificile, repetatele incercari de reforma nereusind sa creeze un sistem 
eficient in care atat beneficiarii (pacientii), cat si personalul medical, 
furnizor de servicii de sanatate, sa fie satisfacuti. 

La aceasta situatie participa doua cauze majore: 
o Un sistem social pauper in care persoane care 

beneficiaza de tot felul de subventii, ajutoare sociale, etc nu sunt 
asigurate si pentru cei care ii platesc (statul)  ar trebui sa le plateasca 
sumele asiguratorii la fondul unic de asigurari de sanatate si aceasta 
categorie reprezinta un procent extrem de ridicat care consuma 
resurse financiare si de servicii decontate numai partial spitalelor 
publice ; 

o Persoanele asigurate din contributia carora se suporta si 
cheltuielile celor din categoria sus mentionata. 
Mai mult, prin melanjul intre privat si public (acelasi personal medical 

care lucreaza si in public de unde isi iau salariile si drepturile legale) si in 
privat deturneaza sistematic pacientii catre privat (de cele mai multe ori 
neperformant), complicatiile purtatoare de mari cheltuieli efectuandu-se  in 
sistem public. 

Firmele private mai ales pe explorari paraclinice, sunt finantate 
preferential de CAS, nu au cheltuieli comparabile cu sistemul public 
(acreditari ISO, service-uri, medici, biologi, asistenti medicali conform 
normelor) isi atrag pacientii prin concurenta neloiala (discounturi acordate 
medicilor pentru a orienta pacientii catre ei, fondurile alocate prin contracte 
cu casele de asigurari nu se epuizeaza in ritmul celor ale sistemului public), 
puncte de laborator unde au angajat cate un medic pensionar si unde 
numai se recolteaza probe care sunt trimise (in ce conditii?) la centrele de 
lucru la zeci de km scurtcircuitand laboratoarele publice dotate etc, etc, 
sunt mijloace prin care afecteaza bugetele spitalelor publice. 

In conditiile date, asistam la o decapitalizare permanenta si 
sistematica a spitalelor publice municipale cauzate de: 

o Motivele aratate mai sus 
o Sustinerea financiara din partea autoritatilor legale este 

nesemnificativa  ca procent in buget si nu din rea vointa, ci din neputinta 
financiara; 

o Preconizatele masuri legislative de reducere a internarilor (fie 
prin jugularea trimiterilor de la nivelul medicilor de familie, fie prin limitarea 
administrativa a internarilor necesare stabilirii de diagnostic si tratament cu 
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repercusiuni grave asupra fixarii unui diagnostic precoce si stabilirea unei 
terapeutici de specialitate adecvate;  

o Nesustinerea completa a spitalelor cu aparatura si dotari 
diagnostice si terapeutice de la nivel central. 

o In acest fel, numarul de servicii medicale furnizate si 
contractate cu CAS  vor scadea dramatic cu scaderea  drastica a bugetelor 
urmare fiind redimensionarea spitalelor atat ca structura organizatorica cat 
si de personal specializat.  

Perdantii vor fi pacientii care nu vor mai avea acces la servicii 
medicale pe specialitati medicale, urmand a fi tratati fie in sistem privat cu 
costuri personale ridicate, fie de medicii de familie a caror menire ar trebui 
sa fie sanatatea familiei prin educatia sanitara, masuri de preventie si 
control al sanatatii bazat pe un diagnostic precoce si exact al bolii care nu 
poate fi efectuat decat de un medic specialist intr-un sistem organizat si 
dotat. 

Spitalul Municipal Calafat este supus acestor amenintari iar 
managementul spitalului trebuie sa tina seama de ele sa dea dovada de 
predictibilitati pentru a depasi aceste obstacole propunandu-si sa ramana si 
in urmatorii ani un spital de referinta in zona. 

 

PROIECT DE MANAGEMENT 
 

Ca instituţie reprezentantă a sistemului sanitar, spitalul trebuie să 
facă faţă unor provocări majore în privinţa rolului şi locului său în cadrul 
unui sistem de sănătate aflat de 20 de ani în reformă şi subfinanţat în toată 
această perioadă.  

Restructurarea sanitară impune o nouă abordare în ceea ce priveşte 
unităţile furnizoare de servicii de sănătate, respectiv profesionalizarea 
serviciilor de management sanitar în vederea creşterii eficienţei şi calităţii 
actului medical, ca premisă a îmbunătăţirii stării generale de sănătate a 
populaţiei. 

Presiunea externă, dar şi cea internă, obligă spitalul la schimbări 
structurale, de eficienţă, schimbări în volumul serviciilor şi calitatea 
acestora, în siguranţa îngrijirilor, în tehnologia folosită şi în gradul de 
satisfacere a aşteptărilor consumatorului de servicii. Toate aceste 
schimbări sunt gândite de echipa managerială şi cuprinse în planul 
strategic de dezvoltare a spitalului. 

VIZIUNE 
Spitalul Municipal Calafat urmăreşte îmbunătăţirea calităţii actului 
medical şi diversificarea serviciilor oferite populaţiei, cu respectarea 
drepturilor pacienţilor şi drepturilor cetăţeneşti. 
 

Examinarea stării de sănătate şi a asistenţei medicale  trebuie să se 
facă in legătură cu obiectivele sale specifice vizând promovarea sănătăţii, 
reducerea morbidităţii si a deceselor premature prin măsuri medicale si 
sociale complexe, cu caracter intersectorial si de participare individuală si 
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comunitară. In acelaşi timp evaluarea si proiectarea acţiunilor viitoare este 
necesar sa aibă in vedere scopurile formulate de OMS pentru regiunea 
europeana in “Raportul asupra sănătăţii 2002” si anume: 

1. Reducerea excesului de mortalitate, morbiditate si incapacitate 
mai ales la populaţiile sărace si marginalizate; 

2. Promovarea unui stil de viaţă sănătos si reducerea factorului de 
risc; 

3. Dezvoltarea sistemelor de sănătate capabile sa îmbunătăţească 
impactul asupra sănătăţii, să răspundă cerinţelor legitime ale 
populaţiei si sa fie corecte din punct de vedere financiar; 

4. Sa ofere un cadru politic si instituţional pentru sectorul de sănătate 
in măsura să promoveze dimensiunea sănătăţii in politicile de 
dezvoltare socială, economică şi de mediu. 
Starea de sănătate a populaţiei este una din condiţiile esenţiale 

pentru bunăstarea socială si economică a fiecărei naţiuni. Accesul la 
îngrijirile de sănătate reprezintă una dintre obligaţiile sociale esenţiale si 
este recunoscută ca atare, ca fiind una dintre drepturile fundamentale ale 
omului. 
 Obstacolul major este constituit de diferenţa existentă intre aşteptările 
tot mai mari ale populaţiei si resursele existente. 
 Fără politici sociale in domeniul sănătăţii, adecvate si fezabile 
scopurile formulate nu pot fi atinse.  

MISIUNEA SPITALULUI : 
Furnizarea de servicii medicale diversificate, de cea mai bună calitate, 
care să vină în întâmpinarea dezideratului nostru principal 
«VINDECAREA BOLII ŞI RECUPERAREA TOTALĂ», sau, în ultima 
situaţie, «AMELIORAREA SIMPTOMATOLOGIEI» având în vedere 
permanent SATISFACŢIA PACIENTULUI 
 

A. DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE 
  

1. Caracterul populaţiei deservite 
        Organizaţia analizată este un spital municipal situat în sud-vestul ţării, 
organizat pe o gamă largă de specialităţi, asigurând servicii medicale la 
circa 80.000 de locuitori, pe un teritoriu arondat de circa 50 km în diametru. 
 Două treimi din populaţie se află în mediul rural cu caracteristicile 
demografice, socio-culturale şi de morbiditate specifice judeţului Dolj. 

2. Structura Spitalului Municipal 
Spital General,  cu nivel de competenţă IV, cu 265 de paturi (cu trei 

locaţii: municipiul Calafat, comuna Poiana Mare, comuna Pleniţa, 
acoperind echilibrat teritoriul), structurat conform ORDINULUI MS 
662/01.06.2010 privind aprobarea structurii organizatorice a  Spitalului 
Municipal Calafat, astfel: 
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 Clinice: 

 

 Farmacie 
 Bloc operator 
 Sterilizare 

Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile: 

 medicina internă  ORL 

 chirurgie generală   neurologie 

 pediatrie  psihiatrie 

 obstetrica-ginecologie  cardiologie 

 recuperare, medicina fizica si 
balneologie 

 ortopedie si traumatologie 

 oftalmologie  dermatovenerologie 
 Cabinet planificare familială 
 Cabinet medicină dentară ( asigură şi urgenţe) 
 Dispensar TBC 
  Paraclinice: 

 Laborator analize medicale cu puncte de lucru la 
 sectia exterioara pneumologie - TBC- Poiana Mare si la  
 Plenita 

(organizat in 3 laboratoare clinice -Calafat, Poiana Mare, Pleniţa + 1 laborator 
ftiziologie la Dispensarul TBC) 

 Sectia medicina interna  
 din care: - compartiment cardiologie  : 10 paturi 

50 paturi 

 Compartiment ATI  10 paturi 
 Sectia pediatrie  25 paturi 
 Compartiment neurologie  20 paturi 
 Sectia chirurgie generala  40 paturi 

 din care: - comp.ortopedie si              
traumatologie 

5 paturi  

 Comp.recuperare, medicina fizica si 
balneologie 

 15 paturi 

 Sectia obstetrica-ginecologie  45 paturi 
 din care: - comp.neonatologie 10 paturi  

 Compartiment oftalmologie  5 paturi 
 Compartiment ORL  5 paturi 
 Compartiment dermatovenerologie  10 paturi 
 Sectia exterioara pneumologie TBC- Poiana 

Mare 
 40 paturi 

 din care compartiment TBC 35 paturi  
 Compartiment de Primire Urgente (CPU)   

 cu punct de lucru la Plenita   
TOTAL  265 paturi 
Insotitori  8 paturi 
Spitalizare de zi  10 paturi 
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 Laborator radiologie si imagistica medicala cu punct de lucru la  

sectia exterioara pneumologie - TBC Poiana Mare(organizat in  3 puncte: 

 laborator radiologic central, 

 aparate Rx DuoDiagnost şi MRS Philips 

 Rx  mobil 

 Rx dentar 

 laborator radiologie secţia pneumologieTBC Poiana Mare 

 laborator radiologie - dispensar TBC Calafat) 

Laboratoarele deservesc atat paturile cât si ambulatoriul integrat 

 Serviciul anatomie patologica 

 compartiment citologie 
 compartiment histopatologie 

 prosectura 

 Cabinet de explorări funcţionale 

 Administrative: 

      

3. Personalul spitalului: 
Structura de personal se încadrează in normele M.S.F. (Ordinul 1224 / 
23.09.2010 ) având secţii si compartimente subnormate pe segmentul 
personal medico-sanitar – medici. 

 Medici                                    41 

 Alt personal sanitar superior 5 

 Asistenti medicali                   151 

 Registratori medicali 4 

 Infirmieri                                41 

 Personal de ingrijire                 29 

 Personal tehnic-administrativ     21 

 Muncitori                                 39 
TOTAL 331 

  4. Analiza de nevoi 
 

           4.1. Informaţii de tip cantitativ: 
- Internări în medie – 12.500 pacienţi/an 
- Asistaţi în urgenţă – cca 15.000 pacienţi/an 

 Aparatul functional cuprinde următoarele  birouri  

 contabilitate  statistică  bloc alimentar 
 resurse umane  informatica  spălătorie 
 internări externari  juridic  punct termic 
 aprovizionare  tehnic  staţie de oxigen 
 achizitii  arhiva 
 secretariat  garderoba 

 serviciul colectare-depozitare 
deşeuri 
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- Asistaţi în ambulatoriu – cca 35.000 pacienţi/an 
- Explorări paraclinice – cca 200.000 explorări/an 

Se abordează întreaga patologie fiind in relaţii profesionale  
cu  Clinicile din Craiova, situate la 100 Km distanţă. 

 
a) În spital 2012 2013 la 

6 luni 
b) În teritoriu 

Indicatori demografici Populaţia deservită pe 
an (nr. Pacienţi) 

58.977 29.354 
Natalitate 201 10,80% 

- Rata vindecărilor 40,26% 37,66% Spor natural  - 1,18 

- Pacienţi internaţi 13.235 6.312 
Mortalitate 
generală 

223 11,98% 

 Vindecaţi 5.328 2.377 
Mortalitate 

infantilă 0-1an 
3 14,93% 

 Amelioraţi 7.397 3.575 
Nr. populaţie arondată şi structura 
pe vârstă – 80.000 din care: 
18.768 copii şi 61.232 adulţi 

 Staţionar 317 120 
Nr. consultaţii / populaţie arondată 
– 37,30% 

 Agravaţi 140 64 
Nr. internări / populaţie arondată –  
16,54% 

 Decedaţi 20 1 Morbiditate 
- Rata internărilor 22,44% 21,50% TBC – 425 

 Urgenţe 26,97% 24,85% Bolnavi cardiovasculari – 1650 

 Internări 11,36% 10,36% Cancer – 65 
- Nr. pacienţi trimişi la 
alte eşaloane 

320 146 Diabet – 625 

- Rata mortalităţii 0,15% 0,02% SIDA  

c) Costuri în EURO 
d) Personal 

 Conform Ord. 1224/2010        
Pe pat 11.935 5.925 - medici 41 
Pe pacient 238 246 - asistenţi 151 
Pe zi de spitalizare 45 48 etc. 139 
e) Resurse materiale: clădiri, nr. secţii, structură urgenţă, bucătărie, laboratoare, 
servicii paraclinice, cabinete ambulatorii, centrala termică, apa, canalizarea, reţele 
electrice, aparatura 

4.2 Informaţii de tip calitativ 
 

 Mediul de provenienţă al pacienţilor - zona de S -V a ţării, o zona 
defavorizată cu populaţie îmbătrânită, şomaj mare, lipsa locurilor de 
muncă, nivel de instrucţie mediocru. 

 Calitatea personalului medico-sanitar : 
 Medici     : Primari – 29, Specialişti  - 8, Stomatologi – 4, Rezidenţi –9. 
 Asistenţi   : Grd. I (principali )  -  130, Grd. II ( simpli ) - 21. 
 Relaţii interpersonale - bazate pe colaborare, deschidere, comunicare. 

Calitatea managementului -  echipa de conducere împreună cu şefii de 
secţii si şefii de birouri colaborează si întreţin relaţii intre ei cu informare 
permanentă privind actul medical si exigentele aplicării reformei in 
sănătate.  
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4.3. Cultura organizaţională 
 

Este caracterizata de un ethos profesional înalt. Valorile 
dominante sunt : egalitarism, cooperare, munca in echipă, respect reciproc, 
respect pentru profesie, receptivitate la nou, dorinţa de afirmare. Se 
întâlnesc si cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie neloială, 
rutină, conservatorism, automulţumire. Toţi salariaţii activează conform 
regulamentului de ordine interioară si a fişei postului care cuprinde norme 
obligatorii.  

In general, climatul este unul deschis, caracterizat prin dinamism, 
angajarea personalului in activitatea spitalului, stimulativ, oferind satisfacţii. 
Relaţiile interumane sunt deschise, colegiale, de respect reciproc. 
Managerul este deschis si asculta sugestiile medicilor , face aprecieri 
frecvente si sincere, le respecta competenta, le oferă o largă autonomie, ii 
sprijină si evită un control birocratic. 

 In domeniul strategiei serviciilor medicale se urmareste:  

 Pe baza nevoilor identificate de servicii medicale din partea 
pacientiilor, se elaboreaza planul de dezvoltare a spitalului pe 
perioada unui an  de catre membri  CA si pe baza propunerilor 
consiliului medical.  

Pentru anul 2014 nu s-au prevazut modificari din punct de vedere 
structural fata de anul 2013, planul de dezvoltare a vizat doar 
achizitionarea unor aparaturi aferente activitatii curente a spitalului 
si promovarea acestor activitati.  

 Stabilirea planului anual de furnizare de servicii medicale, elaborat 
de CA, la propunerea consiliului medical;.  

Serviciile medicale pentru anul 2014 raman similare cu cele contractate 
cu CAS  Dolj in anul 2013.  

 Dezvoltarea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de 
servicii medicale ale populatiei;  

Se urmareste identificarea si specializarea personalului pentru tehnici 
curative moderne, astfel incat costurile de spitalizare si perioada de 
recuperare sa fie cat mai restranse.  

 Efectuarea de rapoarte privind activitatea spitalului si organizarea 
de dezbateri cu personalul angajat despre problemele de strategie 
si de organizare si functionare a spitalului;  
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Lunar se vor efectua sedinte de informare cu personalul medical si 
administrativ pentru a li se aduce la cunostinta evolutia activitatii in 
cadrul Spitalului.  

 Aplicarea de strategii si politica de dezvoltare in domeniul sanitar 
ale Ministerului Sanatatii Publice, adecvate la necesarul de servicii 
medicale pentru populatia deservita;  

In functie de evolutia adresabilitatii din partea pacientiilor catre 
specialitatiile din cadrul spitalului , daca se justifica, in cursul anului 
2014 se va lua decizia de a modifica distributia  paturilor cu acordul 
Ministerului Sanatatii. 

In domeniul managementului economico-financiar se 

urmareste:  

 Realizarea planului anual de achizitii stabilit;  

Tinand cont de specificul privat al spitalului , planul de achizitii se 
realizeaza si se stabileste pe parcursul anului in functie de 
prioritatiile medicale .  

 Cresterea eficientei spitalului;  

Se va urmari scaderea costurilor si gestionarea riguroasa a materialelor 
sanitare si medicamentelor. De asemenea  din punctul de vedere al 
costurilor de intretinere se va lua in considerare instalarea la nivelul 
spitalului a unor surse de energie neconventionala.  

 Imbunatatirea resurselor financiare;  

Printr-o mai buna gestionare a fondurilor si negocierea unor termene de 
plata cat mai flexibile de la furnizori .  

 Reducerea costurilor medii la nivel de sectii;  

Prin buna gestionare a stocurilor si prin implicarea mediciilor in 
monitorizarea consumului pe sectii, costurile pe pacient vor trebui sa 
scada.  

 Analiza veniturilor pe tipuri de servicii oferite de catre spital si pe 
tipuri de provenienta;  

Lunar se va face o analiza a veniturilor si costurilor pe fiecare sectie in 
parte.  
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 Analizarea cheltuielilor spitalului in functie de destinatia lor atat la 
nivelul intregului spital cat si la nivelul fiecarei sectii;  

Analiza lunara economico-financiara va viza intregul spital dar si fiecare 
sectie separat.  

 Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.  

Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 este direct 
influentat de contractarea care se va realiza cu CAS Dolj ( 
contractul se va semna in primele luni ale anului 2014).  

 Aprobarea si repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
spitalului, pe sectii, laboratoare si compartimente si alte structuri din 
spital, pe baza propunerilor fundamentate ale sefilor de sectii, 
laboratoare si compartimente din structura spitalului;  

 Identificarea de surse pentru cresterea veniturilor proprii ale 
spitalului, in limitele legii;  

Pentru anul 2014 se vizeaza lansarea unui proiect de abonamente catre 
firme din Calafat si imprejurimi pentru atragerea de noi venituri.  

 Negocierea  si incheierea  contractelor de furnizare de servicii 
medicale cu casa de asigurari de sanatate judeteana si dupa caz, 
cu case de asigurari de sanatate private si alti operatori economici;  

Acest punct face parte din baza de functionare a activitatii spitalicesti, 
pentru oferirea serviciilor medicale. 
 

In domeniul managementului performantei/calitatii 

serviciilor se urmareste:  

 Realizarea indicatorilor de performanta ai managementului spitalului .  
 Crearea conditiilor necesare prestarii unor acte medicale de calitate 

de catre personalul medico-sanitar din spital;  
 Implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, 

pe baza recomandarilor consiliului medical;  
 Realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite 

de spital, coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului 
medical si al celui stiintific;  

 Asigurarea conditiilor adecvate de cazare, igiena, alimentatie si 
prevenirea infectiilor nozocomiale, in conformitate cu normele stabilite 
de Ministerul Sanatatii Publice;  

 Monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, 
financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de 
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supraveghere, prevenire si control, in conformitate cu reglementarile 
legale in vigoare;  

 Analizarea modului de indeplinire a obligatiilor membrilor comitetului 
director, ai consiliului medical, consiliului stiintific si consiliului etic, 
pentru spitalele clinice si institutele si centrele medicale clinice, 
dispunand masuri de imbunatatire a activitatii;  

 Modul de aplicare a prevederilor legale in vigoare cu privire la 
respectarea drepturilor pacientului si dispune masuri atunci cand se 
constata incalcarea acestora; 

In domeniul managementului resurselor umane se 

urmareste:  

 Aplicarea regulamentului intern al spitalului, precum si fisa postului 
pentru personalul angajat;  

 Monitorizarea necesarului  de personal pe categorii si locuri de 
munca, pe baza propunerilor sefilor de sectii si servicii, cu 
respectarea reglementarilor legale in vigoare;  

 Organizarea selectiei  pentru ocuparea posturilor disponibile, tinand 
cont de experienta profesionala a fiecarui candidat.  

 Eliberarea din functie in conformitate cu prevederile legale in vigoare 
a personalului  care a efectuat abateri de la prevederile legale si ale 
regulamentelor interne.  

 Aprobarea programului de lucru pe locuri de munca si categorii de 
personal, pentru personalul aflat in subordine;  

 Evaluarea performantelor profesionale ale personalului , conform 
structurii organizatorice.  

 Stabilirea  planului de formare si perfectionare a personalului, in 
conformitate cu legislatia in vigoare;  

 Negocierea si stabilirea termenilor din cadrul contractului colectiv de 
munca la nivel de spital;  

 Incheierea contractelor  de administrare, pe durata mandatului, cu 
medicii sefi de sectii/compartiment.  

 Monitorizarea asigurarilor de malpraxis de catre personalul medical 
din subordine; astfel incat acestea sa fie in permanenta valabile. 
Contractarea asigurarii de malpraxis la nivel de spital.  

 Respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatile si conflictul 
de interese; 

In domeniul managementului administrativ:  

 Reprezentarea spitalului in relatiile cu terte persoane fizice sau 
juridice;  

 Incheierea de acte juridice in numele si pe seama spitalului, conform 
legii;  
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 Modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune 
masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;  

 Obtinerea certificatului de acreditare, in conditiile prevazute de lege;  
 Respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea 

secretului profesional, pastrarea confidentialitatii datelor pacientilor 
internati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea 
spitalului;  

 Pun la dispozitie organelor si organismelor competente, la solicitarea 
acestora, in conditiile legii, date privind activitatea spitalului;  

 Prezentarea directiei de sanatate publica judetene,  informari 
trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul dat in administrare, 
realizarea indicatorilor activitatii medicale, precum si la executia 
bugetului de venituri si cheltuieli;  

 Organizarea arhivei spitalului si asigurarea securitatii documentelor 
prevazute de lege, in format scris si electronic;  

 Organizarea unui sistem de inregistrare si rezolvare a sugestiilor, 
sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului;  

Evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate se 
evidenţiază în analiza indicatorilor de performanţă  ( vezi Anexa 1 ) 

 

Indicatori ai varietăţii activităţii – morbiditatea spitalizată. 

 

Indicele de complexitate al cazurilor a crescut de la 0,6332 în anul 
2004 la 0,7207 în anul 2010 , la 0.8856 in 2012 si la 0.9267 in 2013. 
 Distribuţia activităţii clinice (după tipul secţiilor în care au fost 
spitalizate cazurile): 

 Medicală – 61%, Chirurgicală – 39%,  
 Acuţi – 90%,Cronici – 10%. 

 
Cea mai frecventă categorie majoră de diagnostic (CMD): 

% cazuri CMD 

13.9% Boli si tulburari ale sistemului respirator 

Cele mai frecvente grupe de diagnostic (DRG): 

% cazuri DRG 

5.7% Insuficienta cardiaca si socul 

4.2% Infectii ap. reproductiv feminin  

3.8% Nou-nascutul normal 

3.8% Alti factori care influenteaza starea de sanatate. 

3.6% Iminenta de avort 

3.6% Probleme medicale ale spatelui 

3.5% Infectii resp. sup. si otita medie varsta 0-17 ani 

3.5% Boli cerebrovasculare specifice cu exceptia atacului ischemic tranzitor 

3.5% Esofagita, gastroenterita si alte tulburari digestive, 0-17 ani 

3.4% Infectii si inflamatii respiratorii, >17 ani fara complicatii si comorbiditati 
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5. Analiza SWOT 

 
Pentru o bună diagnoză a instituţiei sanitare, apelăm la metoda 

SWOT pe următoarele paliere: oferta organizaţională pe secţii, resurse 
umane, resurse materiale şi financiare, relaţii cu alte organizaţii (medicale, 
private, spitale, DSP, CAS, UMF, sindicat, colegiul medicilor, autoritatea 
locală). 

a) Oferta organizaţională 
PUNCTE TARI 

- spitalul, organizat pe secţii şi compartimente cu paturi, 
autonome decizional, personal medical în cooperare cu compartimente 
auxiliare (BFC, BRU, BTA, BA) cu coordonarea conducerii spitalului şi cu 
compartimentele medicale (farmacie, cabinete ambulatorii, laborator, 
radiologie, explorări funcţionale). 

- Fiecare secţie şi compartiment cu organizare proprie 
privind întocmirea documentelor primare, rapoarte de predare-primire a 
serviciului, alte evidenţe conform reglementărilor în vigoare, ca şi 
responsabilitatea raportărilor statistice corecte, calcularea costurilor. 

- Informare ritmică privind situaţia indicatorilor de 
performanţă a secţiilor ca şi situaţia financiară în discuţia zilnică împreună 
cu medicii la Raportul de gardă. 
                PUNCTE SLABE 

- Dificultăţi ale medicilor şi cadrelor medii în înţelegerea 
exigenţelor reformelor sanitare 

- Apariţia, uneori, a unor conflicte în cadrul secţiilor pe 
probleme de disciplină. 

- Insuficienta diversificare a abilităţilor medicilor şi cadrelor 
în raport cu nevoile şi aşteptările pacienţilor. 
               OPORTUNITĂŢI 

- Perfecţionarea abordării pacienţilor conform drepturilor 
legale ale pacienţilor ca şi respectarea abordării civilizate şi demne a 
relaţiilor pacient-medic. 

- Creşterea permanentă a nivelului profesional cu 
rezolvarea oportună a patologiei cu impact direct asupra indicatorilor 
cantitativi şi calitativi cu creşterea implicită a finanţării. 
               AMENINŢĂRI 
                          - Blazarea şi rutina, deontologia şi etica deficitară cu 
neparticiparea la programele interne şi externe pentru performanţă. 
 

b) Resurse umane 
PUNCTE TARI 

- Personal medico-sanitar şi administrativ calificat 100% 
- Medici primari 99% cu înalt nivel profesional. 
- Relaţii de subordonare şi responsabilităţi precise prin 

regulamentul de ordine interioară, siguranţa locului de muncă şi buna 
motivare psihologică. 
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- Şefi de birouri cu studii superioare şi competenţă în 
organizare. 
               PUNCTE SLABE 

- Slaba motivare datorită remunerării şi recompenselor din 
sistem. 

- Slaba participare la cursurile de perfecţionare. 
- Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor medici 

şi şefi de birouri. 
- Conservatorismul unor şefi de secţii privind aspecte 

precum: organizarea secţiilor şi impunerea unor discipline adecvate, 
centrarea activităţii medicale pe nevoile pacienţilor, perfecţionarea 
accesului la informatizare cu raportare uneori defectuoasă. 
                OPORTUNITĂŢI 

- Întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor medicale prin 
referate între medicii din spital şi din alte unităţi medicale cu favorizarea 
împărtăşirii experienţei, creşterea coeziunii la vârf, o mai bună comunicare. 

- Identificarea oportunităţilor de perfecţionare a 
personalului medico-sanitar în perfecţionarea abordării reformei sanitare ca 
şi a abordării moderne a aparaturii medicale din dotare. 
                AMENINŢĂRI 

- Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţi 
profesionale. 

- Scăderea prestigiului corpului medical prin abordare 
greşită, personal medical-pacienţi, interprofesional, social. 
              

c) Resurse materiale şi financiare 
PUNCTE TARI 

- Starea fizică a spitalului corespunzătoare şi încadrarea în 
norme igienico-sanitare. 

- Dotarea în ultimii zece ani cu aparatură şi dotări moderne 
la nivel de clinici, fiind unul dintre cele mai curate şi dotate spitale. 

- Resurse financiare suficiente după includerea spitalului în 
raportare DRG. 

- Fonduri importante prin sponsorizări şi surse financiare 
de la bugetul local. 

- Jugularea riguroasă a revizuirii resurselor financiare. 
- Respectarea legislaţiei în folosirea bugetului. 

               PUNCTE SLABE 
- Slaba finanţare prin tarifele negociate cu CAS pe caz 

ponderat, zile de spitalizare, decontarea serviciilor şi procedurilor face 
dificilă dezvoltarea unităţii pe palierul dotărilor tehnico-materiale. 

- Locaţii ale spitalului dispersate pe o mare arie a 
teritoriului (Calafat, Poiana Mare, Pleniţa). 

- Dificultăţi în raportarea serviciilor cu apariţia de 
neconcordanţe cu implicaţii în finanţare. 
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- Resurse materiale şi financiare nu întotdeauna suficiente 
pentru confortul pacienţilor (spaţiu hotelier, hrană, etc.). 
               OPORTUNITĂŢI 

- Descentralizare şi autonomie instituţională. 
- Parteneriat cu comunitatea locală, DSP, CAS, sindicate 
- Respectarea legilor şi prevederilor bugetare cu creşterea 

disciplinei financiare. 
               AMENINŢĂRI 

- Degradarea spaţiilor spitaliceşti datorită insuficienţei 
fondurilor alocate. 

- Conştiinţa morală a personalului şi a pacienţilor pentru 
păstrarea şi întreţinerea spaţiilor. 

- Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice cu uzura 
morală a echipamentelor existente. 
                      

d) Relaţii cu instituţiile conexe 
PUNCTE TARI 

- Sprijin logistic, informaţii competente şi relaţii de 
parteneriat civilizat şi eficient cu DSP, CAS Dolj, MS, autoritatea locală. 

- Relaţii de colaborare şi sprijin cu clinicile medicale în 
rezolvarea problemelor profesionale. 
               PUNCTE SLABE 

- Lipsa totală a colaborării cu medicii de familie. 
- Concurenţa neloială cu unele instituţii medicale private. 

               OPORTUNITĂŢI 
- Strângerea relaţiilor şi respect faţă de DSP, CAS, MS, 

autorităţile locale. 
- Relaţii de colaborare cu firme comerciale private şi ONG-

uri prin atragerea de sponsorizări. 
                AMENINŢĂRI 

- relaţii cu comunitatea şi instituţiile statului neprincipiale, 
denigratorii care conduc la lipsa colaborării. 

- Slaba informare în cadrul comunităţii atât a eforturilor 
profesionale cât şi a celor făcute de guvern pentru implementarea reformei 
sanitare. 
 

B. ÎMBUNĂTĂŢIREA STRUCTURII ŞI ORGANIZĂRII 

SPITALULUI 
 

  Motivaţie – îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului 
reprezintă unul din elementele importante ale strategiei manageriale şi 
criteriul de intrare în obţinerea calităţii (Donabedian). Acest element de 
structură, necesar în realizarea obiectivelor strategice poate fi nominalizat 
sub numele de „Resurse”. Resursele avute în vedere sunt: materiale, 
umane, financiare şi informaţionale. 
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  Scop – creşterea satisfacţiei pacientului considerată drept un 
rezultat al îngrijirilor şi chiar element de sănătate prin ea însăşi. Satisfacţie 
care trebuie să răspundă la cel puţin trei categorii mari de aşteptări: legate 
de dotarea tehnico-materială, psihosociologice, materiale şi intelectuale. 

  Obiectivele – îndeplinirea standardelor în vederea evaluării şi 
acreditării spitalului pe următoarele paliere: standard referitor la organizare, 
dotare, structură de personal, informare/informatizare, asigurarea 
serviciilor. 

  Activităţi – în activitatea managerială de atingere a obiectivelor 
enunţate, importantă este ideea că standardele reprezintă aşteptările 
pacienţilor, furnizorilor, terţului plătitor şi organismelor guvernamentale cu 
stabilirea precisă a nivelelor de structură şi performanţă aşteptată din 
partea furnizorului. 

Pe aceste considerente se analizează ca strategie managerială 
resursele în ideea îmbunătăţirii structurii şi organizării spitalului. 

 

         1.  Resursele materiale – sunt date de dotările spitalului şi 
când acestea sunt performante, strategia beneficiază din start de o bună 
bază tehnico-tehnologică de plecare. În condiţiile de explozie tehnico-
ştiinţifică, dotarea tehnică se manifestă frecvent ca un factor restrictiv al 
dezvoltării şi eficienţei. La nivelul spitalului, analizăm: punctul de plecare 
(anul 2000), situaţia actuală, propuneri de îmbunătăţire. 

o Punctul de plecare (anul 2000) 
Spital pavilionar, fără circuite funcţionale, fără dotări tehnico-

materiale, cu organizare deficitară a resurselor materiale, umane şi 
financiare. 

o Situaţia actuală 
S-a plecat de la ideea de a pune la punct în primul rând 

compartimentele comune spitalului – birou internări-externări, laborator, 
radiologie, sterilizare, blocul alimentar, spălătoria, staţia de oxigen, 
alimentarea cu apă şi energie termică, laboratorul de anatomie patologică, 
prosectura, compartimentul informatică, farmacia, şi nu în ultimul rând 
înfiinţarea unui Compartiment de Primire Urgenţe şi a unui Cabinet 
Stomatologic de Urgenţă. 

În acest sens s-au făcut enorme investiţii de capital cu mari eforturi în 
a găsi surse de finanţare, fără a afecta fondul unic al asigurărilor de 
sănătate obţinut în relaţia cu CAS Dolj. 

A doua etapă a presupus reabilitarea secţiilor şi compartimentelor cu 
propuneri de restructurare bazate pe indicatori şi gruparea secţiilor în 
aceeaşi locaţie, eficientizarea folosirii resurselor, dotarea lor cu aparatură şi 
regândirea circuitelor funcţionale conform standardelor. 

Înfiinţarea de secţii şi compartimente noi pentru a creşte accesul la 
servicii medicale: secţia de Pneumoftiziologie Poiana Mare cu 
compartimente de Laborator Analize Medicale şi Radiologie, Modulul de 
Urgenţe şi Punctul de Laborator Analize Medicale Pleniţa. 
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2.  Resursele umane – personalul constituie resursa principală care, 
ţinând cont de dinamica sa, se regăseşte în toate resursele avute în vedere 
în strategie, iar numărul şi calitatea acestuia condiţionează decisiv opţiunile 
strategice. 

 Structura acestuia ca număr, calificări, vârstă, ponderi sunt 
prezentate în prima parte a studiului. 
 Utilizarea judicioasă a resurselor umane determină performanţă, 
urmărind la nivelul spitalului: accent pe siguranţa locului de muncă, 
utilizarea de echipe autonome, descentralizarea luării deciziei, formare 
continuă, angajare selectivă a personalului prin concurs, acordarea de 
beneficii în conformitate cu performanţele. 

 La nivelul spitalului se impune şi se respectă autonomia pe secţii, 
compartimente, birouri, servicii, cu responsabilităţi stricte stipulate în 
documentele primare de resurse umane (legi, regulament intern, fişa 
postului, ierarhizarea responsabilităţilor, etc.) 

 Monitorizarea activităţii resurselor umane se face prin indicatori: 
intrări, proces, ieşiri, rezultate. 
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       3. Resursele informaţionale – reprezintă resurse majore -alături 
de cele umane, materiale şi financiare- a creşterii eficacităţii, eficienţei şi 
calităţii serviciilor medicale. 
 În anul 2000, la nivelul Spitalului Municipal Calafat nu exista noţiunea 
de calculator, de prelucrare, păstrare, analiză şi de transmitere a 
informaţiei. 
 Graficul ataşat este elocvent în privinţa evoluţiei sistemului informatic 
la nivelul spitalului. 
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4.  Resurse financiare – spitalul, ca instituţie publică, este finanţat 
conform Legii nr. 95/2006 şi a Contractului Cadru pe 2013, iar cantitatea 
surselor financiare sunt cele prevăzute în situaţiile financiare: contract cu 
CAS, buget, bilanţ, cont profit-pierderi şi alte rapoarte financiare. 
 Ca orientare strategică, resursele financiare sunt prevăzute, de 
regulă, sub forma fondurilor circulante şi a celor de investiţii. De 
dimensionarea raţională a celor două fonduri depinde dezvoltarea spitalului 
în viitor. 

 Preocuparea esenţială pentru un manager vizează fondurile de 
investiţii prin care se asigură suportul financiar necesar materializării 
opţiunilor strategice. 
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 În funcţie de posibilităţile de alocare din surse proprii, din alte surse 
de finanţare (sponsorizări, donaţii, buget local, buget MS) am dimensionat 
fondul de investiţii evidenţiat în graficul anual al investiţiilor de capital. 

 

C. Propuneri de eficacitate, eficienţă, calitate 
 

1. Activitatea medicala profesionala 
o Impunerea si respectarea cu strictete a protocoalelor 

terapeutice, standardelor si procedurilor medicale impuse prin 
reglementarile C.O.N.A.S.; 

o Sustinerea sectiilor si compartimentelor prin alocari bugetare 
suficiente pentru aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare si 
dotari cu aparatura medicala performanta necesare sustinerii actului 
medical performant; 

o Organizarea eficienta a cabinetelor medicale din ambulatoriu 
integrat prin dotare cu aparatura medicala in scop diagnostic prespitalicesc 
pe fiecare specialitate in idea balansarii ingrijirilor diagnostic si terapeutic in 
sectorul prespitalicesc; 

o Dezvoltarea cu prioritate a compartimentului de explorari 
functionale (ultrasonografie, electrodiagnostic, scintigrafie etc, in 
intampinarea nevoii stabilirii unui diagnostic précis prespitalicesc; 

o Dezvoltarea, dotarea si incadrarea eficienta a celor doua 
puncte de laborator din Poiana Mare si Plenita. 

o Introducerea C.P.U. in finantarea Ministerului Sanatatii prin 
respectarea standardelor prevazute  
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o Colaborarea cu Spitalul Municipal Vidin prin protocoale de 
colaborare profesionala si oferirea de servicii complementare pentru 
cetatenii europeni; 

o Introducerea cabinetului de stomatologie in CPU (pentru servicii 
de urgenta) si dezvoltarea lui pentru servicii cu coplata sau plata conform 
normelor. 

o Ideea este ca o buna parte din buget sa provina din serviciile 
medicale vandute C.A.S. din sistemul prespitalicesc al unitatii. 
 

2. Dezvoltarea infrastructurii 
 
Scopul este dezvoltarea unui mediu ambiental respectand 

standardele, prin reparatia si intretinerea infrastructurii existente ca si 
dezvoltarea de noi utilitati prevazute in planul de investitii 2013 - 2016. 

Sursa financiara va trebui sa fie, atat pentru sediul central cat si 
pentru cele  doua locatii din Poiana Mare si Plenita, alocarile din bugetul 
local, cat si sume prevazute in bugetul propriu. 

 

3. Resursele umane 
 
Implementarea standardelor la structura de personal cu respectarea 

normativelor legale, preocupare pentru recrutarea, selectarea şi angajarea 
personalului eficient. 

Preocupare pentru performanţă prin dezvoltarea abilităţilor, 
motivaţiei şi crearea de oportunităţi în asumarea deciziei şi responsabilităţii. 

 

4. Resursele informaţionale 
 
Implementarea softului informatic în derulare, cu dotarea în 

continuare cu reţele informativ-modulare, perfecţionarea personalului în 
vederea unei corelări, prelucrare, stocare, raportare corectă a datelor cu 
repercursiuni atât asupra analizei cât şi a decontării corecte a serviciilor 
furnizate. Asigurarea continuitatii in caz de accidente informatice. 

 

5. Resursele financiare 
 
Evidenţiate prin alcătuirea unor bugete echilibrate cu evidenţierea şi 

creşterea surselor şi o dimensionare raţională a investiţiilor. 
( vezi Anexa 2 - Structura bugetului de venituri pe surse 2013* şi 

Structura bugetului de cheltuieli 2013*) 
* până la 11.10.2013 
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6. Rezultate aşteptate 
 
Pe o bază tehnico-materială, de resurse umane, informaţionale şi 

financiare bună, preliminăm realizarea facilă a două deziderate: 
  Definirea şi acceptarea cât mai bună a gamei serviciilor contractate 

şi decontate de CAS. 
  Identificarea unui număr cât mai mare de pacienţi, cu îmbunătăţirea 

indicatorilor şi căutarea unor surse suplimentare de venituri, atat 
prin servicii spitalicesti, cat si prespitalicesti. 

        

7. Plan de investiţii 2013 - 2016  
 

1 ) CONTINUAREA ASIGURARII CONFORTULUI HOTELIER IN 
SPITAL  PRIN : 
  

 ASIGURAREA CONFORTULUI TERMIC PRIN ACHIZIŢIA UNEI 
CENTRALE TERMICE PENTRU SPITAL  

Necesitatea achiziţiei este dictată de : 
Nu se mai asigura agent termic in spital din reteaua publica a municipiului 

Grafic de achiziţie 
- Întocmire unui studiu de fezabilitate pentru înlocuire punctului 

termic cu o centrală termică  
- Demersuri pentru obtinerea finantarii printr-un program cu fonduri 

nerambursabiel ( casa verde ) 
Termen de lansare a achiziţiei : la obtinerea finantarii     
 Valoarea aproximativă a lucrării: 2 000 000 lei 
 ACHIZITIA DE  CENTRALE TERMICE PENTRU SECTIILE 

VITALE DIN SPITAL ; NEONATOLOGIE , PEDIATRIE  
 Termen de realizare a lucrarii : decembrie 2013- ianuarie 2014 

 MONTAREA DE PANOURI SOLARE PE ACOPERISUL  
SPITALULUI PENTRU OBTINEREA DE APA CALDA 
MENAJERA 

Obtinerea finantarii printr-un proiect cu fonduri nerambursabile pe 
energia verde   

Termen de realizare  2015 
 ASIGURAREA SIGURANTEI  PREPARARII HRANEI PENTRU 

BOLNAVI  PRIN  REABILITAREA BLOCULUI ALIMENTAR 
a) igienizarea tuturor incaperilor din blocul alimentar 
b) achizitionarea unui raft din inox pentru  depozitare ustensile de 

bucatatrie  
c) achizitia unui aragaz profesional cu cuptor  
d) achizitia unei hote profesionale  
 Suma necesară : 22000 lei  

Termen de realizare 2014 
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2 ) CONTINUAREA REABILITARII  SUBSOLULUI TEHNIC 
 
Necesitatea achiziţiei este dictată de : 

- Starea avansată de uzură a conductelor de alimentare cu apă şi 
agent termic 

-         Se va întocmi un plan de execuţie a lucrărilor odată cu 
repartizarea sumelor 

Valoarea aproximativă a lucrării: 100 000 lei  
 Termen de realizare: 2015 
 
3) DOTAREA CU APARATURĂ MEDICALĂ  

 Achizitionarea unui CT pentru serviciul radiologie 
   Demersuri la Autoritatea publica locala pentru obtinerea unei 

cofinantari cat mai mari pentru a obtine fonduri de la MS  
     Termen de realizare  2015 
 Achizitionare unei mese de operatii si a unei lampi scialitice in 

sectia de ginecologie 
     Termen de realizare : 2014 
 Achizitia unui aparat rontgen portativ pentru CPU 
   Demersuri la Autoritatea publica locala petru obtinerea unei 

cofinantari    cat mai mari pentru a obtine fonduri de la MS 
     Termen de realizare : 2016 
 Achizitia de aparatura medicala pentru compartimentul de 

fizioterapie 
    Termen de realizare 2015 
 Achizitia unui ecograf 4D pentru sectia de ginecologie 
     Termen de realizare 2016 

Se vor face demersuri pentru obtinerea de cofinantare de la bugetul local si 
apoi demersuri la MS pentru obtinere de finantare  
Pentru aparatura cu un pret deachizitie mai mic acesta in functie de 
cerintele medicilor se va trece pe lista de investitii din venituri proprii a 
spitalului si se vor achizitiona in functie de posibilitatiile financiare. 
 
4) REABILITAREA SECŢIEI EXTERIOARE TBC POIANA MARE 
 

    a)  Schimbarea acoperisului din tigla al  sectiei si inlocuirea cu un 
acoperis cu tabla  

  Se vor face demersuri pentru  obtinerea finantarii de la bugetul local si 
introducerea lucrarii pe lista de investitii din bugetul local pe anul 2014 
   Termen de realizare : 2014 

     Valoare aproximativă a lucrării: 150 000 lei 

b) Igienizarea secţiei şi a a clădirilor anexe 
Valoare aproximativă a lucrării: 40 000 lei 
Termen de realizare 2014 
 

 



 22  

 
5) REABILITAREA AMBULATORIULUI  INTEGRAT AL  SPITALULUI  
 
Lucrări preconizate a se efectua : 

 -       reabilitarea termoizolaţiei de pe clădire 
- igienizarea intregii clădiri 
- schimbarea obiectelor sanitare in grupurile sanitare 
  Igienizare cabinetelor medicale , schimbarea faiantei de pe pereti, 
placare cu gresie a pavimentului, reabilitarea grupurilor sanitare  
             Suma necesară : 100 000 lei de la Consiliul local 

                       40 000 lei din venituri proprii 
                  Termen de realizare : 2014 
 
6 ) RECONDITIONAREA COPERTINEI PENTRU USA DE INTRARE A 
BOLNAVILOR ADUŞI CU AMBULANŢA  
Lucrarea se va face din veniturile proprii ale spitalului  
Valoarea aproximativa a lucrării : 5 000 lei  
 Termen de realizare : 2014 
 
7) IGIENIZAREA SPITALULUI  

Igienizarea se va  face dupa un plan aprobat de comun acord cu sefii de 
sectii .  

 Schimbarea mobilierului pe sectii ( achizitia de paturi, mese 
pentru saloane ) 

 Modernizarea grupurilor sanitare de pe sectii 
 Schimbarea faiantei de pe pereti, inlocuirea obiectelor sanitare,  

reabilitarea instalatiei de apa  
                     Termen de realizare : 2015 
 
8) REABILITAREA SI MODERNIZAREA LIFTULUI NR. 1  
Lucrarii preconizate a se efectua :  

a) schimbarea troliului si a motorului 
b) modernizarea cabinei  
c) schimbarea tabloului electric de comanda  

Suma necesara : 60 000 lei din bugetul local  
Termen de realizare : decembrie  2013 
 
9) REABILITAREA TABLOURILOR   ELECTRICE  DE PE SECTII  
Necesitatea investitiei este dictată de : 

a) Starea avansată de uzură a tablourilor de distribuţie energie electrică  
b) Subdimensionarea instalatiei electrice . 
c)  Inlocuirea sigurantelor fuzibile  

Valoarea lucrării: 26 000 lei fonduri provenite din bugetul local 
Termen de realizare : 2014 
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10) ACHIZITIA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU  SPITAL 

    Achizitia sau inchirierea unui sistem informatic pentru intregul spital care 

sa interconecteze radiologia, laboratorul de analize medicale , sectiile , 

biroul de internare, contabilitatea pentru a putea urmari costurile pe fiecare 

pacient in parte , analiza indicatorilor , protejarea datelor pacientilor , 

prescrierea electronica a condicii de medicamente si a foii de observatie 

clinica 

Valoarea aproximativă : 1200 euro / luna pentru  inchiriere  

Termen de realizare : 2014 

 
11) REFACEREA HARDULUI DIN SPITAL PENTRU A PUTEA 
IMPLEMENTA SISTEMUL INFORMATIC  
    a) achizitia  de componente electronice pentru imbunatatirea 
calculatoarelor existente 
    b) refacerea retelei de interconectare a calculatoarelor 
    c) achizitia unui server care sa stocheze datele din spital 
    d) achizitia de calculatoare si imprimante laser pentru sectii ( 5+5 ) 

Valoare aproximativă a lucrării: 15 000 lei din venituri proprii ale 
spitalului 

Termen de realizare : 2014 
 
12) REABILITAREA INSTALATIEI DE ALIMENTARE CU APA DIN 

BAZINUL PROPRIU 

a) igienizare rezervorului de stocare apa ( spalarea, dazinfectia lui ) 

b) achizitia a doua pompe pentru hidrafor 

c) refacerea instalatiei de automatizare a hidroforului  

Suma necesara : 15 000 lei din veniturile proprii ale spitalului 

 Termen de realizare: 2014 

 
13) REPARATIA CAPITALA A CELOR DOUA MASINI DE SPALAT 

ELECTROLUX DIN SPALATORIA SPITALULUI SI ACHIZITIA UNEI NOI 

MASINI DE SPALAT PROFESIONALA  

Suma necesara : 26 000 lei din veniturile proprii ale spitalului 

Termen de realizare : 2014 
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14) ACHIZITIA UNUI SISTEM DE SEMNALIZARE LA INCENDIU  

Suma necesara : 30 000 lei din bugetul local 

Terme de realizare : 2013 

 

15) CONSTRUIREA UNUI HELIOPORT  PENTRU TRANSPORTUL CAT 

MAI RAPID AL PACIENTILOR IN STARE CRITICA  

Demersuri la Autoritatea publica locala pentru intocmirea unui proiect in 
acest sens si obtinerea finantarii pentru aceasta investitie 
Termen de realizare : 2014 
 
16) ACHIZITIA UNUI MIJLOC DE TRANSOPORT AUTO  

 Necesitatea achizitiei este dictata de ditantele mari de parcurs fata de 

sectia exterioara Plenita ( 50 Km ) si de Craiova ( 100 Km ) precum si de 

uzura avansata a autoturismelor din dotare  

Demersauri prin programul Rabla al Ministerului Mediului si in functie de 

posibilitatiile financiare ale spitalului  

 

17) REABILITAREA TRASEELOR RUTIERE SI DE ACCES DIN CURTEA 

INTERIOARA A SPITALULUI 

 Demersuri la Primarie pentru placarea cu covor asfaltic a traseelor de 

circulatie a ambulantelor precum si a platforme din fata CPU 

 Termen de realizare : 2014 

 

 18 ) REABILITAREA CURTII INTERIOARE A SPITALULUI PRIN 

TRANSFORMAREA TERENULUI DIN SPATELE SPITALULUI INTR-UN 

PARC DE AGREMENT CU ZONE VERZI  PENTRU PACIENTI 

Demersuri pentru obtinerea finantarii prin programe de mediu pentru 

infiintare de zone verzi  sau participarea la programe realizate de  Petrom   

( tara lui Andrei ) sau Rompetrol ( Impreuna pentru fiecare )  

Realizarea unui parteneriat cu Liceul Stefan Milcu  de profil agroindustrial 

pentru amenajerea acestui spatiu si pentru intretinerea lui 

Termen de realizare: 2015 
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D. CONCLUZII 
 
 Din analiza efectuată se remarcă: 

 gravele disfuncţionalităţi în problema schemei de personal cu 

evidenta lipsă a medicilor specialişti care să acopere asistenţa 

medicală în toate secţiile şi compartimentele. 

 Lipsa unor aparate de înaltă performanţă, atât pe palierul diagnostic, 

cât şi curativ; 

 Necesitatea înfiinţării unei Unităţi de Primire Urgenţe dotată şi 

încadrată corespunzător, având în vedere distanţa mare faţă de 

Clinicile din Craiova; 

 Necesitatea înfiinţării unui Centru de Recoltare a Sângelui, atât 

pentru nevoi proprii, cât şi pentru aprovizionarea Clinicilor din 

Craiova. 

Consider că performanţele spitalului pot creşte prin absorţia 

altor spitale din zonă, prin comasarea atât a personalului specializat, cât 

şi a aparaturii disponibile, în aşa fel încât Spitalul Municipal Calafat să 

rezolve toate cazurile pe o zonă cu un diametru de 50 km. Geografic 

vorbind, un pacient, în judeţul Dolj, ar avea acces la un spital performant 

de la o distanţă de maxim 50 km, distanţă acoperită în caz de urgenţă, 

în aproximativ 20 de minute. 

Cred că în judeţul Dolj, existenţa a trei spitale performante la 

100 km unul de altul, alături de alte structuri ale sistemului ( medici de 

familie, centre de sănătate, centre de permanenţă, CPU, ambulanţe, 

cabinete private etc) pot rezolva eficient asistenţa medicală şi accesul 

pacientului la servicii medicale pe diverse paliere. 
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E.   ANEXE 
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* până la 11.10.2013 
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