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Scurt istoric 
Spitalul Orășenesc Năsăud s-a înființat în mai multe etape și anume: 

- în anul 1950 a fost deschis ca spital de adulți, în sistem pavilionar, fiind primul spital de pe 

Valea Someșului superior. 

- în perioada 1953-1973 , Spitalul Orășenesc Năsăud devine Spital unificat. 

Ulterior, în anul 1985 Spitalul Orășenesc Năsăud trece printr-o perioadă de reorganizare unde este 

trecut de la sistemul pavilionar la sistemul monobloc, având toate laboratoarele, secțiile și ambulatoriul în 

aceeași clădire nou construită. 

În anul 2003 Spitalului Orășenesc Năsăud i se atribuie denumirea de SPITAL ORĂȘENESC ”DR. 

GEORGE TRIFON” NĂSĂUD, în memoria celui mai longeviv director cât și pentru stăruința prin care a 

reușit să administreze această unitate. 

          1. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE A SPITALULUI ORĂȘENESC ”DR. GEORGE 

TRIFON” NĂSĂUD 

         Spitalul este clasificat de către Ministerul Sănătății ca spital de gradul IV prin Ordinul nr. 

438/13.05.2011, acreditat de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate prin certificatul 

seria A.N.M.C.S. nr.225/05.04.2016, iar în perioada 06.08.2020-22.12.2020 este programat pentru 

evaluare - al doilea ciclu de acreditare, această acreditare este una dintre cerințele de eligibilitate în 

vederea încheieri contractelor cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, certificat ISO 9001:2015 

(20.03.2020)- URS, deține Autorizație de Funcționare valabilă emisă la data de 03.02.2020 înregistrată cu 

nr. 6/2020, Autorizație de funcționare a farmaciei cu circuit închis nr. 4838/EN7852/20.07.2007 cu anexe, 

Autorizația nr.32/2016 prin care se autorizează Unitatea de Trasfuzii Sanguine, Autorizație de mediu 

nr.85/2011 si Autorizații de funcționare în vigoare pentru echipamentele din cadrul laboratorului 

radiologic și imagistică medicală, emise de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.   

            1.1.  Poziționarea și profilul spitalului 
 

 Spitalul Orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud este situat aproximativ în centru oraşului Năsăud, 

respectiv pe str. T. Vladimirescu, nr.1, oraș Năsăud, deservind un număr aproximativ de 10.000 locuitori 

locali, dar în împrejmuiri mai trăiesc aproximativ 100.000 locuitori al celor 23 de comune arondate și a 

orașul Sângeorz-Băi.  

Oraşul Năsăud este situat la 24°, 26' longitudine estică, şi la 47°, 17' latitudine nordică, la 331 m. 

deasupra nivelului mării. Spre est se mărgineşte cu Rebrişoara, spre vest cu Salva, spre sud cu Cepari şi 

Mintiu, iar spre nord cu ramificaţiile catenei care desparte Transilvania de Maramureş. El este situat în 

zona centrală a judeţului BistriţaNăsăud, pe malul drept al Someşului Mare, la o distanţă de 25 km de 

Municipiul Bistriţa, capitala judeţului. 

 Spitalul Orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud se situează la o distanță de 25 km față de Spitalul 

Județean Bistrița, la circa 100 km de Spitalele clinice și universitare din Municipiul Cluj și la 115 km față 

de cele din municipiul Tg. Mureș. 

 Spitalul Orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud este un spital orășenesc public local, unitate 

sanitară cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al orașului Năsăud, având în 

structura organizatorică un număr de 165 paturi pentru spitalizarea continuă și 18 paturi pentru 

spitalizarea de zi.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Juridic – Spitalul orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud 21.10.2020 



  

 

1.2. Caracteristici relevante ale populației deservite 

În mare parte, populația arondată Spitalului Orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud este 

preponderent din mediul rural, o populație cu un grad ridicat de îmbătrânire, cu un nivel de trai destul de 

precar și cu un nivel redus de educație sanitară. 

Morbiditate, principalele boli ca incidență în județul Bistrița-Năsăud, în anul 2019 au fost: 

1. Bolile aparatului respirator  

2. Bolile digestive  

3. Bolile sistemului osteo-articular  

4. Bolile pielii și țesutului celular subcutanat  

5. Bolile aparatului urinar  

6. Bolile aparatului circulator 

 

 Tabel 1- Repartiția pacienților externați în regim spitalizare continuă pentru perioada 2016-2019 

 

Anul Urban Rural Cetateni 

straini 

Judetul B-N Alte judete Total 

pacienti  

Spitalizare 

continua  

2016 1300 3487 - 4751 36 4787 

2017 1275 3485 - 4726 33 4759 

2018 1204 3806 - 4967 42 5010 

2019 1277 3810 - 5043 44 5087 

Sursa: Statistica – Spitalul orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud 21.10.2020 

 

 Tabel 2- Ponderea pacientilor care se adreseaza spitalului nostru pentru spitalizarea continua este: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Statistica – Spitalul orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud 21.10.2020 

 

 

 Tabel 3- Repartiția pacienților externați în regim de zi pentru perioada 2016-2019 

 

Anul  Urban  Rural  Cetateni 

straini 

Judetul B-N Alte 

judete 

Total pacienti  

Spitalizare de zi 

2016 841 1523 0 2362 2 2364 

2017 855 1734 0 2583 6 2589 

2018 743 1641 0 2380 4 2384 

2019 840 1636 0 2460 16 2476 

Sursa: Statistica – Spitalul orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud 21.10.2020 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Anii Urban Rural 

1 2016 27,2% 72,8% 

2 2017 26,8% 73,2% 

3 2018 24% 76% 

4 2019 25% 75% 



  

 

 Tabel 4- Evoluția activității – situație comparativă: 

Anul           ICM DURATA MEDIE DE 

SPITALIZARE  

Acuti –

cazuri externate 

FISE UPU- 

camera de 

garda 

2016 1,1328 5,84 4787 3590 

2017 1,1112 5,52 4759 4626 

2018 1,1511 5,67 5010 6870 

2019 1,1587 5,73 5087 8204 

Sursa: Statistica – Spitalul orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud 21.10.2020 

 

Din prezentările de mai sus, putem observa o creștere a numărului de pacienți care au fost internati 

în regim de spitalizare continuă, menținerea aproximativ egală a spitalizărilor de zi, iar în cazul fișelor 

UPU se constată o prezentare în camera de gardă a spitalului a unui număr extrem de mare comparativ cu 

anul de referință 2016.  

Putem observa deasemenea faptul că, ICM-ul unității este unul foarte bun pentru categoria 

spitalului (categoria a IV). 

 

         1.3. Structura spitalului aprobată prin Ordinul MS nr. 491/2010 are un număr de 165 paturi 

pentru spitalizarea continuă și 18 paturi pentru spitalizarea de zi, însă, conform prevederilor Ordinului nr. 

555/07.04.2020 cu modificările și completările ulterioare, s-a acordat o autorizație de funcționare 

provizorie înregistrată sub nr. 58/2020 prin care se preia din numărul total de paturi, un număr de 32 de 

paturi dedicate Compartimentului provizoriu COVID, repartizate astfel: 

Spitalizare continuă: 

 Secția Medicină Internă – 23 de paturi, din care: 

- Compartiment Reumatologie – 10 paturi; 

 Compartiment Neurologie – 10 paturi; 

 Secția Chirurgie generală – 30 de paturi, din care: 

- Compartiment  Ortopedie și Traumatologie – 5 paturi; 

 Secția Obstetrică-Ginecologie – 30 de paturi, din care: 

 Compartiment Neonatologie – 10 paturi; 

 Secția Pediatrie – 25 de paturi, 

 A.T.I. – 5 paturi. 

 Compartiment Covid- 26 de paturi; 

 Compartiment Covid- 6 de paturi - suspecți; 

 

Spitalizare de zi: 

 specialități medicale- 14 paturi; 

 specialități chirurgicale- 4 paturi; 

Conexe: 

 Camera de gardă  - continuitatea asistenței medicale este asigurată 

de 3 linii de gardă în specialitatea: medicină internă, chirurgie generală și obstetrică-ginecologie.  

 Bloc operator cu sector septic/aseptic; 

 Bază de tratament și recuperare medicală (electroterapie, parafina, masaj) 

 Bloc de nașteri (unitate de nașteri, Sală cezariene) 

 Laborator analize medicale;  

 Laborator radiologie și imagistică medicală;  

 Laborator anatomie patologică; 

 Dispensar Pneumofiziologie; 

 Farmacie cu circuit închis; 

 Explorări funcționale. 

Sursa: RUNOS - Autorizația Spitalului Orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud 

 



  

 

Spitalul deține și un ambulatoriul de specialitate integrat, dotat cu 18 cabinete medicale echipate 

corespunzator prin ”Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 Îmbunătățirea 

infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1, titlu proiect: Reabilitare, modernizare, dotare 

Ambulatoriu de specialitate în cadrul Spitalului Orășenesc Dr. George Trifon, Năsăud”, necesarul derulării 

acestor investiții au fost asigurate atât de Ministerul Sănătății cât şi cu cofinanțare de la Consiliul Local al 

orașului Năsăud, în suma totală de 2.865.142,29 lei 

 

Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitățile medicale este compartimentat astfel:  

 

 MEDICINA INTERNĂ 

 NEUROLOGIE 

 PSIHIATRIE 

 DERMATO-VENEROLOGIE 

 CHIRURGIE GENERALĂ 

 OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE 

 PEDIATRIE 

 REUMATOLOGIE 
 OTORINOLARINGOLOGIE 

 OFTAMOLOGIE 

 RECUPERARE MEDICALĂ și BALNEOFIZIOTERAPIE 

 PNEUMOLOGIE 

 PSIHOLOGIE 

 CARDIOLOGIE 

 DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE 

 ENDOCRINOLOGIE 

 GASTROENTEROLOGIE 

 PLANIFICARE FAMILIALĂ. 

 

Pentru buna desfășurare a activității din cadrul spitalului sunt necesare și: 

 Serviciile gospodărești;  

 Vestiare, garderobă, ploscar; 

 servicii tehnico –utilitare- stații de oxigen, centrală telefonică, centrale termice, spălătorie, bloc 

alimentar; 

 depozitul central de colectare și depozitare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea 

medicală. 

Nota: După cum se poate observa, exista o bună corelație între structurile unității prezentate și serviciile 

acordate pacienților arondați și nu numai, însa întotdeauna există loc și de mai bine, fiind totuși necesară 

o diversificare.  

          Urmărind statisticile, am putea constatat că foarte multă patologie se prezintă în cadrul unității 

noaste cu  afecțiuni cronice, fapt pentru care consider că se impune în viitorul apropiat, înființarea în 

cadrul spitalului a unuia sau doua compartimente pentru cronici.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdt-babes.ro/servicii/orl_otorinolaringologie.php
https://www.cdt-babes.ro/servicii/orl_otorinolaringologie.php


  

 

1.4. Situația personalului  

Tabel 5- Situație comparativă cu preluarea mandatului  în anul 2017 și data de 26.10. 2020  

Categoria de personal  Posturi 

aprobate 

in 2017 

Posturi 

ocupate 

in 2017 

Posturi 

vacante 

in 2017 

Posturi 

aprobate 

in 2020 

Posturi 

ocupate la data 

de 20.10.2020 

Posturi 

vacante 

in 2020 

MEDICI  47 22 25 48 33 15 

MEDICI REZIDENTI 6 6 - 4 4 - 

CONDUCERE 3 3 - 3 2 1 

ALT PESONAL SUPERIOR 

SANITAR 
3 2 1 3 2 1 

PERSONAL MEDIU 

SANITAR 
118 103 15 126 110,5 15,5 

PERSONAL AUXILIAR  62 53,5 8,5 65 52,5 12,5 

TESA 20 16,5 3,5 21 18 3 

MUNCITORI CALIFICATI 29 24,5 4,5 28 23 5 

PERSONAL DESERVIRE 1 1 0 1 1 0 

TOTAL 289 231,5 57,5 299 246 53 

Sursa: Resurse Umane - Spital Orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud 

 

             1.5. Activitatea Spitalului 

Indicatori de management a resurselor umane 
 

Tabel 6 – indicatori de management al resurselor umane 

ANUL Nr mediu de 

consultații pe un 

medic efectuate 

in ambulatoriu 

Proporția 

medicilor din 

total personal 

angajat 

(%) 

Proporția 

personalului 

medical din totalul 

personalului 

angajat 

(%) 

Proporția personalului 

medical cu studii 

superioare din totalul 

personalului angajat 

(%) 

2016 2981 12,10 57,45 12,95 

2017 1762 10,57 57,27 20,00 

2018 2262 11,78 59,10 21,38 

2019 2227 12,60 59,09 22,73 

Sursa: Statistica – Spitalul orășenesc ”dr. George Trifon” Năsăud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Indicatori de utilizare a serviciilor 

Tabel 7 - Principalii indicatori statistici ai spitalului în perioada studiată (pe o perioada de  9 luni din 

2020) au fost următorii: 

Nivel/Secția/ 

Compartimentul 

Număr 

de 

paturi 

Rata de 

utilizare 

a paturi 

% 

Număr de 

cazuri 

spitalizare 

continua 

Număr de 

zile de 

spitalizare 

DMS 

(zile) 

ICM 

realizat 

Număr 

cazuri 

spitalizare 

de zi 

INTERNE 23 44,24 728 4765 6,57 1,0928 536 

PEDIATRIE 25 14,63 217 1027 4,67 1,1074 132 

CHIRURGIE 30 33,31 515 2806 4,60 1,6041 114 

O.G. 30 21,39 546 1802 3,25 0,8175 291 

NEONATOLOGIE 10 28,88 202 811 4,00 0,7876 - 

A.T.I. 5 58,41 - 820 5,58 - - 

NEUROLOGIE 10 48,08 30 270 8,18 1,0052 - 

CAMERA DE 

GARDA 
- - - - - - 5401 

Compartiment 

covid 
32 12,09 238 2067 8,54 0,6995 - 

TOTAL 165 32,59 2476 14368 5,73 1,1143 6474 

Sursa: Statistica – Spitalul orășenesc ”dr. George Trifon” Năsăud 

 

 

Tabel 8 – indicatori de utilizare a serviciilor 

Indicatori Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Rata de utilizare a paturilor (%) 48,13 44,41 47,28 48,72 

Proporția urgențelor din totalul 

pacientilor 

77,14 61,42 62,85 63,37 

Sursa: Statistica –Spitalul orășenesc ”dr. George Trifon” Năsăud 

Indicatori de calitate 

Tabel 9 – indicatori de calitate 

Indicatori Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Rata mortalității generale 0,48 0,76 0,62 0,67 

Proporția pacienților decedați la 24 de ore de la 

internare 
0,12 0,18 0,06 0,03 

Rata pacienților reinternați (fără programare) in 

intervalul de 30 de zile de la externare 
4,72 4,43 5,33 5,76 

Procentul pacienților internați si transferați la 

alte spitale (%) 
1,67 1,95 1,88 2,32 

Rata infecțiilor asociate asistenței medicale 0,02 0,02 0,13 0,07 

Indicele de concordanță intre diagnosticul la 

internare și diagnosticul la externare 
67,74 62,11 67,13 66,16 



  

 

Indicatori economico-financiari 

Tabel 10– indicatori financiari 

Indicatori Anul 2016 Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 2019 

Procentul cheltuielilor de personal din 

totalul cheltuielilor 

69.26 74.01 78.93 74.29 

Costul mediu pe zi de spitalizare 317.27 416.04 645.36 776 

Tarif pe caz ponderat  1475 1475 1475 1475 

ICM realizat 0,9334 1.1112 1.1510 1.1587 

Executia bugetara fata de bugetul aprobat 

% 

83.39 84.84 81.48 91.91 

Procentul cheltuielilor cu medicamentele din 

total cheltuieli 

4.98 3.63 2.86 3.38 

Procentul veniturilor proprii din total 

venituri 

10.02 8.39 8.16 12.09 

Sursa: Director financiar-contabil  din cadrul Spitalul orășenesc ”dr. George Trifon” Năsăud 

 

 Situația financiară  

 Spitalul Orășenesc ”Dr.George Trifon” Năsăud, primește sume de la bugetul de stat prin  

bugetul Ministerului Sănătății și de la bugetul local prin Consiliul Local Năsăud, sume care vor fi utilizate 

numai pentru destinațiile pentru care au fost alocate. 

 Spitalul Orășenesc ”Dr.George Trifon” Năsăud mai realizează venituri suplimentare din: 

a) donații și sponsorizări; 

c) închirierea unor spații medicale; 

d) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu operatori economici; 

e) coplata pentru servicii medicale clinice, paraclinice, spitalicești și recuperare medicină fizică și 

balneologie. 

 Spitalul încheie contract cu Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud pentru: 

a) desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate; sumele din derularea 

contractului se asigură din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, prin bugetul Ministerului 

Sănătății; 

b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea în cadrul cabinetelor 

medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în condițiile legii; 

c) cabinete de planificare familială- sumele necesare se asigură din fonduri de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Sănătății. 

d) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenți în toată perioada rezidențiatului; 

sumele necesare se asigură din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății; 

 Însă, principala sursă de venit pentru spital este contractul încheiat cu Casa Județeană de 

Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud, pentru serviciile medicale prestate în regim de 

spitalizare continuă (Tarif DRG), spitalizare de zi și ambulator. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Tabel 11-  Situația veniturilor realizate de spital pe surse de finanțare 

Situația a fost întocmită în comparație cu perioada 31.12.2017- 31.12.2019 

 lei 

Denumire venituri Venituri incasate 

31.12.2017 

% lei/ 2017 Venituri incasate 

31.12.2019 

% lei/2019 

Venituri proprii 342.000 2.04 380.425 1.45 

Venituri realizate 

CJAS 

9.895.701 59 10.233.494 39.10 

Venituri realizate 

DSP 

839.214 5 1.271.000 4.86 

Consiliul local 

Nasaud 

225.664 1.35 1.514.327 5.79 

Subventii pentru 

programul 

cresterii salariale 

5.471.043 32.61 12.775.704 48.80 

Total venituri  16.773.622 100 26.174.954 100 

Sursa: Director financiar-contabil  din cadrul Spitalul orășenesc ”dr. George Trifon” Năsăud 
 

Tabel 12- Structura plăților efectuate de spital pe categorii de cheltuieli din totalul plății –

perioada 31.12.2017-31.12.2019                                                                                   lei 

Denumire cheltuieli Plăți efectuate 

31.12.2017 

% lei/ 2017 Plăți efectuate 

31.12.2019 

% lei/2019 

Cheltuieli de 

personal 

12.982.485 77.86 21.419.108 79.5 

Cheltuieli 

materiale și servici, 

inclusiv 

medicamente și 

materiale sanitare 

2.958.658 17.74 3.127.221 11.61 

Cheltuieli cu bursa 

rezidențială 

41.446 0.25 - - 

Cheltuieli de 

capital 

691.133 4.15 2.274.721 8.44 

Plăți efectuate în 

ani precedenți 

recuperate în anul 

curent 

- - -68.768 -0.26 



  

 

Alte cheltuieli - - 191.571 0.71 

Total cheltuieli 16.673.722 100 26.943.853 100 

Sursa: Director financiar-contabil  din cadrul Spitalul orășenesc ”dr. George Trifon” Năsăud 
 

Tabel 13- Situația execuției bugetară realizată de spital pe surse de finanțare 

  

Denumire venituri Venituri incasate 30.09.2020  lei 

Venituri proprii 191.463 

Venituri realizate CJAS 7.980.380 

Venituri DSP 975.989 

Consiliul local Năsăud 270.000 

Subvenții pentru programul creșterii salariale 10.174.400 

Sponsorizări 348.118 

Stimulente de risc 372.500 

Sold la început de an 2020 309.126 

Total venituri 20.621.976 

Sursa: Director financiar-contabil  din cadrul Spitalul orășenesc ”dr. George Trifon” Năsăud 
 

 

 

Structura plăților efectuate pe titluri în perioada 01.01.2020-30.09.2020: 
                   Tabel 14-  Cheltuielile                                                        (2016):    

      

Nr. 

 

 

 
Total suma realizată pe spital 

 

 Denumire indicator 

 

 

              (lei)                   %  

I  Cheltuieli de personal 16.713.847 85,33  

II  Cheltuieli materiale și servicii 2.430.915 12,41  

III  Cheltuieli de capital 295.656 1,51  

IV    Alte cheltuieli 147.228 0,75  

  Total cheltuieli 19.587.646 100   
Sursa: Director financiar-contabil  din cadrul Spitalul orășenesc ”dr. George Trifon” Năsăud 

 

1.6  Situația dotărilor spitalului 
 

          Spitalul orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în ultimi 3 ani, comparativ cu preluarea 
mandatului, când spitalul deținea echipamente foarte învechite cu durata de utilizare între 3 – 15 ani sau 
chiar de la deschiderea unității spitalicești (1985), a trecut printr-un proces de upgradare, achiziționându-
se din urmatoarele surse: 

 Bugetul venituri proprii al spitalului  și buget local–  în 2018 – 824.045 lei,  în 2019-  1.514.327  
lei, iar în 2020 până la data de 30.09.2020 – 295.565 lei 

 în 2019 - Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii 
medicale -1.464.327 lei (din care cofinanțare Consiliul Local Nasaud 10% respectiv 150.000 lei) 

 în 2020- Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale 



  

 

-2.480.000 lei (din care cofinanțare Consiliul Local Nasaud 10% respectiv 248.000 lei) 

 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII- 
 În 2018, unitatea a derulat un proiect prin ADR NORD VEST AXA prioritară 8 – 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale având ca titlu Asigurarea accesului la servicii 
de sănătate în regim ambulator pentru populația județelor Bistrița Năsăud și Satu Mare, 
COD SMIS 125552 din care a fost finanțat în decursul lunii decembrie suma de 180.027,27 
lei,  

 în anul 2020, s-a depus doar pentru echipamente medicale un proiect în valoare de 5.4 mil 
lei. (54 miliare lei vechi), odată cu achiziția acestor echipamente consider că putem spune 
și noi că am ajuns un spital dotat, conform categoriei în care suntem încadrați. 

 Donații/Sponsorizări: 
 suma de aproximativ 800.000 lei, primită prin Asociația de Dezvoltare intercomunitară 

Spital Năsăud, asociație care după discuțiile purtate cu alți manageri de spital, cred că este unică în țară. 
Toate unitățiile administrativ-teritoriale care sunt arondate spitalului, alocă din bugetele locale o sumă 
calculată la numărul de locuitori :2 lei/ locuitor. Din această sumă s-au achiziționate echipamente medicale 
(ecograf, defibrilator, monitoare pacienți, masă de operație, etc.,), mobilier în cadrul Camerei de Gardă,  
tâmplărie, covor pvc și alte materiale în vederea efectuării reparațiilor capitale din cadrul secției Pediatrie. 

 Prin Academia Internazionale Mauriziana, s-a primit cu titlu de donație un computer  
tomograf sub emblema General Electric, însă aici am întâmpinat cu adevarat birocrația demersurilor în 
vederea autorizării. Totuși, mă bucura faptul că, echipamentul va fi funcțional în cel mai scurt timp, 
deoarece în data de 04.11.2020 prin procesul verbal de control al Comisiei Naționale pentru Controlul 
Activităților Nuclear nr. 8644/04.11.2020, s-a finalizat ultima etapă necesară în vederea emiterii 
autorizației de functionare.  

 Donații de la persoane juridice și persoane fizice, fundații, asociații, ong-uri, culte, 
aproximativ 400.000 lei. 

 Dintre toate echimapemtele achiziționate în perioada 2018-2020 evidențiez câteva dintre ele: 
 Aparat Roentgen de ultimă generație, turn laparoscopic, ecografe performante pe fiecare secție, 

defibrilatoare, aparate de anestezie, sistem endoscopic, ventilatoare, analizor hematologie, 
sistem automat imunologie, analizor biochimie, stație de producere oxigen medicinal, etc.. 

2. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT se utilizează în cazul planificării strategice pentru identificarea potenţialelor, a 

priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. Managementului 

strategic îi este specifică analiza continuă, pe de o parte, a mediului extern pentru a anticipa sau sesiza la 

timp schimbările, iar pe de altă parte, a situației interne pentru a evalua capacitatea de a face faţă 

schimbărilor.   

Prin tehnica SWOT (Strengths/Weaknesses, Oportunities/Threats) prezentăm punctele forte şi 

oportunităţile pe care le poate exploata spitalul, punctele slabe dar și eventualele ameninţări cu care s-ar 

putea confrunta. De aceea, managementul unui spital se bazează în actul de conducere pe decizii luate, 

pornind de la o bună cunoaştere a factorilor interni şi externi, care ar putea influenţa activitatea desfăşurată 

şi obiectivele strategice. 

 

Tabel 15 – Analiza SWOT Spitalul orășenesc ”dr. George Trifon” Năsăud 

MEDIUL INTERN 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Adresabilitate ridicată a unei comunități bine 

conturate (aprox.100.000 locuitori) 

 Spitalul este acreditat A.N.M.C.S. 

 Spital cu o construcție corespunzătoare pentru 

furnizarea unor servicii medicale în regim 

spitalizare continuă 

 Investițiile recente au atras un număr destul de 

mare de medici 

 Număr insuficient de cadre medicale pe 

anumite specialități  

 Lipsa acreditării RENAR 

 Imposibilitatea organizări spitalizării de zi 

distincte conform reglementărilor pe structura 

existentă 

 Lipsa unor specialități de cronici 

 Lipsa participării personalului la cursuri de 



  

 

 O bună colaborare cu autoritățile publice locale 

 Dotarea corespunzătoare a spitalului și a 

ambulatoriului integrat 

 Respectarea cu strictețe a circuitelor septice și 

aseptice la nivelul spitalului 

 Absorția fondurilor în vederea dotării spitalului  

 

perfecționare în vederea implementarii în 

cadrul sectoarelor de activitate, ultimele 

noutăți legislative  

 Implementarea greoaie a procedurilor și 

protocoalelor 

  Lipsa locurilor de cazare pentru medici  

 Slabă motivare a personalului Tesa, datorită 

remunerării din sistem  

 Indolența parțială a personalului la schimbare 

MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITĂȚI AMENINTĂRI 

 Sprijinul autorității locale, centrale, în toate 

proiectele inițiate. 

 Demararea lucrărilor din proiectul 

Eficientizarea energetică a spitalului 

 Sprijinul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Spital Năsăud  

 Legislație favorabilă pentru plata activității 

medicale – s-au indreptat medicii și spre 

spitalele mici  

 Sponsorizări, parteneriate public-privat, 

donații;  

 Posibilitatea de a accesa fonduri europene.  

 Instabilitate legislativă 

 Medicii cu vârstă apropiată pensionării sau 

chiar pensionari 

 Pandemia covid-19 

  Neindeplinirea indicatorilor in vederea 

acreditarii ciclului II ANMCS 

 Suprasolicitarea personalului medical sau în 

viitorul apropiat chiar abandonarea unora 

datorită contextului pandemic  

 Posibilitatea finalizării dosarului de malpraxis 

deschis în anul 2006 

 

 

 

     3.      Identificarea problemelor critice la nivelul Spitalului Orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud: 

- Număr insuficient de medici pe anumite specialități- deficit în specialitățiile cardiologie, neurologie, 

pediatrie, urgență, iar anumite specialități sunt acoperite de medici care desfășoară activitate în cadrul 

sptialului chiar dacă au atins vârsta pensionării. 

- Lipsa acreditări RENAR  a laboratorului de analize medicale –spitalul deține un laborator dotat cu 

echipamente medicale perfomante achiziționate spre sfârșitul anului 2019 și care va fi completat prin 

proiectul depus in cursul anului 2020, insa nu putem satisface nevoile pacientilor privitor la decontarea 

serviciilor prin CJASBN in ambulator, deoarece inca sunt contra-cost;   

- Diversificarea serviciilor medicale- servicii pentru cronici- după cum putem observa structura este una 

aprobata în 2010 care necesită îmbunătățiri în vederea îndeplinirii cerințelor solicitate de către pacienți; 

- continuarea procesului privind reparațiile spitalului începute încă din anul 2018 (reparații clădiri, dotări 

cu mobilier). 

- Îmbunătățirea indicatorilor de performanță și de calitate a serviciilor medicale oferite; 

- Managementul riscurilor; 

 4. SELECȚIONAREA  PROBLEMELOR PRIORITARE  

 

Conform analizei efectuată la nivelul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud 

rezultă că unitatea sanitară încă se confruntă cu probleme majore la care vom încerca să găsim 

soluții pentru rezolvarea lor în următoarea etapă, deoarece problemele identificate nu satisfac în 

totalitate nevoile și așteptările pacienților. 

Siguranța pacientului – conform Organizația Mondială a Sănătății (OMS), se definește un 

eveniment legat de siguranța pacientului ca fiind „un eveniment care a avut loc (sau s-ar fi putut produce) 

și a adus un prejudiciu involuntar unui pacient, printr-un act voluntar sau prin omisiune, și nu a fost datorat 



  

 

problemei medicale de bază a pacientului”. 

 

 

Se definesc două tipuri de erori: 

Eroare fără intenție: numită și eroare de execuție (numai cine nu muncește nu greșește!). Poate fi 

observată sau poate trece neobservată. În această categorie intră și greșelile din cauza unor scăpări de 

memorie, când cineva uită să facă ceva. 

Eroare cu intenție: reprezintă acțiunea efectuată cu intenție, ceea ce este mult mai grav. De obicei 

este numită greșeală. Este fie urmarea încălcării unei reguli, fie o lipsă de cunoștințe. Include erorile de 

diagnostic, care pot fi urmate de tratamente neadecvate. De obicei, acestea apar atunci când angajatul este 

confruntat cu situații clinice, cu care nu este familiarizat. 

           Nu putem vorbi de siguranța pacientului dacă nu ne îngrijim de obținerea identificării, analizării și 

ameliorării eroriilor pentru pacient, pentru a face îngrijirile acordate mult mai sigure.  

 

               Satisfacția pacientului-  în gestionarea serviciilor de sănătate este necesară o ”măsurare” a  

calității serviciilor oferite și aceasta poate fi efectuată doar prin prezența bolnavului, aparținătorului sau 

vizitatorului în cadrul spitalului, care evaluează elementele structurii (mediul din spital, resursele 

financiare alocate, resursele umane), aspecte tehnice, precum și rezultatele serviciilor medicale acordate.  

Ca exceptie,  gradul de satisfacție din cadrul sistemului de sănătate este foarte greu de cuantificat 

deoarece activiățiile medicale și calitatea actului medical, nu poate fi pus la egalitate, motivat și de faptul 

că, se pot acorda servicii de calitate unui pacient cu afecțiuni grave, asociate, unde rezultatul nu ar fi cel 

dorit, indiferent de resursele consumate. 

 După cum putem observa, siguranța și satisfacția pacientului fac parte din componenta de 

bază a serviciilor medicale de calitate, însă, nu cred că putem vorbii de calitatea actului medical dacă nu 

implantăm în centrul atenției PACIENTUL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

SIGURANȚA ȘI SATISFACȚIA PACIENTULUI 

 

5. DEZVOLTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT 

 

5.1. Scopul planului de management: 

CREȘTEREA CONTINUĂ A CALITĂȚII ACTULUI MEDICAL ACORDAT, UN CLIMAT DE 

SIGURANȚĂ ȘI DE SATISFACȚIE AL PACIENȚILOR 

 

5.2. Obiective manageriale propuse 

 Dupa cum putem observa în fiecare zi, exigența pacienților privind serviciile medicale a început 

să crească, iar spitalul trebuie să regândească viitorul acestuia, în vederea ofertării de servicii 

medicale de calitate și diversificarea acestora, conform solicitarilor. Însă, analizarea și înțelegerea 

nevoilor populației din domeniul medical sunt extrem de importante, iar factorul care identifică 

aceste nevoi și solicită îmbunătățirea lor este MEDICUL, încă de la primul contact cu pacientul.  

 Un alt aspect important care trebuie înteles de toată echipa unității spitalicești este siguranța și 

satisfacția pacientului, acestea fiind două componente importante ale calității serviciilor medicale,  

componente care dacă nu sunt respectate, afectează rezultatele clinice, fidelizarea pacientului și nu 

în ultimul rând partea financiară.  

 Consider că un pacient care se simte în siguranță are și un nivel crescut de satisfacție.  

Conform unor studii, se arată că un pacient mulțumit atrage alți 4 pacienți, însă un pacient 

nemulțumit îndepartează 10 pacienți sau chiar mai mulți.  

„conform studiului efectuat în SUA se estimează că, pierderea unui pacient ca urmare a insatisfației 

poate duce pe termen lung la pierderi de 200.000 dolari instituției implicate”.   

 

Dacă noi ca unitate nu ințelegem și nu ne preocupăm permanent să punem în centrul atenției 

acest indicator, cu siguranță trăinicia spitalului va fi distrusă.  

 

 În vederea adaptării cerințelor conform nevoilor actuale ale pacienților, îmi doresc realizarea 

următoarelor obiective: 

5.3 Obiectiv I: Îmbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate 

 

ACTIVITATE I.a. OBȚINEREA  CERTIFICATULUI DE ACREDITARE  -

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) este instituţia publică 

cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul 

managementului calităţii în sănătate, care funcţionează în subordinea Guvernului şi coordonarea 

prim-ministrului. 

Scopul ANMCS constă în asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate 

şi a siguranţei pacientului, prin standardizarea şi evaluarea serviciilor de sănătate şi acreditarea 

unităţilor sanitare. 

ANMCS este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul 

Secretariatului General al Guvernului. 

Spitalul Orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud este înscris în al doilea ciclu de acreditare, în 

perioada 12.11.2020-20.12.2020. 

  

 



  

 

 

1. Perioda de acțiune: 01.11.2020-01.11.2021. 

2. Resurse necesare: 

                    UMANE- întreg personalul implicat în acest proces;  

                    MATERIALE – birotică/materiale/materiale sanitare/echipamente medicale; 

                    FINANCIARE – 200.000 lei. 

3. Responsabili: Manager, Director medical, Director financiar-contabil, SMC; 

4. Responsabilități: Comisia de coordonare a procesului de Evaluare în vederea obținerii 

reacreditări; 

5. Rezultate așteptate: - asigurarea continuității actului medical; 

                                -  implementarea indicatorilor solicitați într-un număr cât mai mare; 

                                                    - categoria de acreditare. 

6. Indicatori de evaluare și monitorizare: - încheiarea contractului cu CJASBN, creșterea calității 

actului medical, creșterea încrederii spitalului; 

 

ACTIVITATE I.b. OBȚINEREA ACREDITĂRII RENAR A LABORATORULUI DE 

ANALIZE MEDICALE 

     

ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA – RENAR Organismul Naţional de Acreditare 

este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, constituită pe baza prevederilor Legii 21/1924, 

cu modificările ulterioare, personalitatea juridică fiindu-i recunoscută prin Sentinţa Civilă nr. 1966 din 

07.08.1990 (dosar 1975/PJ/1990) a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Asociaţia este recunoscută oficial 

ca organism naţional de acreditare unic, în temeiul OG 23/ 2009 şi în baza prevederilor Regulamentului 

(CE) nr.765/2008 şi funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei. Supravegherea legalităţii 

activitaţilor RENAR se face în conformitate cu reglementările aplicabile în vigoare. 

               Spitalul Orășenesc Dr. George Trifon Năsăud deține un laborator dotat cu echipamente medicale 

perfomante printre care enumăr doar câteva dintre ele, care au fost achiziționate spre sfârșitul anului 2019: 

- analizor biochimie, analizor hematologie, analizor imunologie, analizor de ioni etc.,, însă nu este 

acreditat și consider că se impune în urmatoarea perioadă acest demers. 

Perioda de acțiune: 01.12.2020-01.09.2021. 

Resurse necesare:  

                  UMANE-  Personalul laboratorului responsabil cu pregatirea documentației în acest 

sens; 

                  MATERIALE- birotică/materiale sanitare/echipamente medicale; 

                  FINACIARE- 150.000 lei 

Responsabili: Manager, Director medical, Director financiar-contabil, Medic de laborator; 

Responsabilități: Manager, Financiar,  personalul laboratorului responsabil cu pregătirea 

documentației în acest sens, Administrativ, 

Rezultate așteptate:-  certificatul RENAR; 

                               - contractare CJASBN; 

Indicatori de evaluare și monitorizare: - număr de analize efectuate; număr de proceduri 

implementate; număr de pacienți externi (nu cei care sunt spitalizați) care solicită investigații. 

 

ACTIVITATE I.c. INFIINȚAREA UNOR SPECIALITĂȚII DE CRONICI CARE SĂ 

VINĂ ÎN SPRIJINUL PACIENȚILOR ȘI ÎN CONCORDANȚĂ CU PATOLOGIA 

MORBIDITĂȚI DESERVITE 

Consider că unitatea sanitară trebuie să îți mărească gama de servicii medicale acordate. În acest 

moment ar fi absolut necesar îmbunătățirea structurii organizatorice a spitalului cu un număr de 10- 15 

paturi pentru specialitățiile cronice, deoarece structura actuală nu deține această specialitate.  

Perioda de acțiune: 01.01.2021-01.11.2023. 

 

 



  

 

Resurse necesare: 

                       UMANE-  medici, asistente, infirmiere, îngrijitoare de curățenie. 

                       MATERIALE- birotica/ materiale sanitare /echipamente medicale /amenajare 

spațiu; 

                       FINACIARE=200.000 lei 

Responsabili: Manager, Director medical, Director financiar-contabil, Medic; 

Responsabilități: Comitet Director, Manager, Financiar,  personalul laboratorului responsabil cu 

pregătirea documentației în aceast sens, Administrativ, 

Rezultate așteptate: - Asigurarea structurii organizatorice în concordanță cu nevoile pacienților, 

în vederea evitării migrării în alte unități spitalicești; 

Indicatori de evaluare și monitorizare: - creșterea gradului de satisfacție a pacienților; creșterea 

adresabilității; creșterea veniturilor prin decontarea serviciilor acordate de către CJASBN. 

 

ACTIVITATE I.d. EXTINDEREA REȚELEI DE DISTRIBUȚIE A FLUIDELOR 

MEDICALE  

 

Spitalul Orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud deține o rețea de fluide medicale de peste 35 de 

ani de funcționare, subdimensionată cerințelor actuale, mai ales că unitatea spitalicească este spital 

Suport Covid în baza Ordinului 555/2020 cu modificările și completările ulterioare. 

Perioda de acțiune: 01.12.2020-01.09.2021. 

Resurse necesare: 

                         UMANE -  contractare servicii. 

                         MATERIALE - ml teava transport, console, barbotoare; 

                          FINACIARE=CONFORM SF- 2.000.000 LEI 

Responsabili: Manager,  director medical;  

Responsabilități: Comitet Director,  responsabil administrativ, șefii de secții. 

Rezultate așteptate: îmbunătățirea actului medical. 

             Indicatori de evaluare și monitorizare: execuția lucrărilor; puritatea oxigenului livrat până la patul 

bolnavului; garanția acordată; 

 

        ACTIVITATE I.e.  CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENTULUI PRIN 

IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL RISCURILOR ADAPTAT 

UNEI POLITICI DE PREVENIRE A EVENIMENTELOR NEDORITE, ACTUALIZAT 

PERIODIC 

Ca orice alt spital acreditat, și spitalul nostru acordă o atenție sporită managementului   riscurilor, 

care se bazează pe: 

- Cunoașterea riscurilor! 

- Prevenirea riscurilor! 

- Eliminarea riscurilor! 

Perioda de acțiune: PERMANENT 

Resurse necesare: 

                           UMANE-  personal propriu. 

                           MATERIALE birotică/materiale sanitare/dezvoltare sistem informatic; 

                           FINACIARE-10.000 lei 

 Responsabili: Comitet Director, Manager, Director Financiar-Contabil,  Medic Epidemiolog, 

șefii de secție/compartimente.  

Responsabilități: comisia de management al riscurilor, S.M.C.;  

Rezultate așteptate: implementarea registrului la nivelul fiecarei secții/compartimente, 

actualizarea perioadică a registrului, propunerea, verificarea implementării măsurilor de control. 

Indicatori de evaluare și monitorizare: număr de E.A.A.A.M raportate, număr de riscuri 

identificate, procentul angajaților instruiți și evaluați în domeniul de activitate din care provin.. 



  

 

5.4 OBIECTIV 2 INFRASTRUCTURA 

 

ACTIVITATE II.a. CONTINUAREA LUCRARILOR DE MODERNIZARE A 

SECȚIILOR ȘI COMPARTIMENTELOR CARE NU AU SUFERIT RENOVĂRI ÎN 

ULTIMII ANI 
 

Spitalul Orășenesc Dr. George Trifon Năsăud deține încă 2 etaje care nu au suferit îmbunătățiri 

pentru a ajunge la standarde minime pentru confortul hotelier, condiții de muncă optime, un climat 

decent etc.  

În ultimii 3 ani, am reușit împreună cu echipa managerială să renovăm : parterul care cuprinde 

camera de gardă, birourile, farmacia cu circuit închis etc., secția Medicină Internă și secția Pediatrie 

care se află în prezent în lucrări de modernizare. Secția Chirurgie Generală și secția Obstretică-

Ginecologie se prezintă cu tâmplăria din lemn montată odată cu construcția unității spitalicești (1985), 

paviment mozaic, instalații sanitare precare, zugrăveli cu var, etc., fapt astfel motivat să continuăm 

aceste lucrări într-un timp destul de scurt (în funcție de evoluția virusului SARS COV2). 

Perioda de acțiune: 01.01.2021-01.10.2024. 

Resurse necesare: 

                            UMANE-  personal propriu / contractare servicii 

                            MATERIALE- toate cele necesare amenajării spațiilor propuse; 

                            FINACIARE=1.200.000 lei 

Responsabili: Manager,  director medical;  

Responsabilități: Comitet Director,  administrativ, epidemiolog, sefii de sectii. 

Rezultate așteptate: îmbunătățirea confortului hotelier; satisfactia pacientului, crearea unui climat 

optim de lucru pentru salariați. 

             Indicatori de evaluare și monitorizare: Stadiul lucrărilor de reparații; modernizare și 

refuncționalizare; procentul pacienților care au acordat calificativul Foarte bine pentru calitatea serviciilor 

oferite (cazare, lenjerie, curățenie, alimentație); numărul de reclamații privind condițiile hoteliere. 

5.5 OBIECTIV 3 RECRUTARE PERSONAL  

 

ACTIVITATE III.a. ATRAGEREA DE MEDICI SPECIALIȘTI PENTRU POSTURILE 

DEFICITARE 

 

Pe toată perioada mandatului am dus și se va duce un amplu proces de recrutare a medicilor pentru 

specialitățile deficitare: conform statului de funcții, unitatea noastră, are un deficit în specialitățiile 

cardiologie, neurologie, pediatrie, urgentă, plus că pe anumite specialități, avem medici care desfășoară 

activitate în cadrul spitalului chiar dacă au atins vârsta pensionării. 

 Se vor publica perioadic până la ocuparea posturilor deficitare în publicațiile medicale naționale, 

pe posturi.gov, pe pagina de internet a spitalului cât și mediatizare în mediul on-line. 

 

Perioda de acțiune: PERMANENT. 

Resurse necesare: 

                            UMANE-  personal propriu. 

                            MATERIALE- publicații în diferite surse; 

                            FINACIARE=5000 LEI 

Responsabili: Manager,  director medical, Director Financiar, RUNOS;  

Responsabilități: Comitet Director,  RUNOS. 

Rezultate așteptate: acoperirea posturilor deficitare în vederea acoperirii unei game de servicii 

medicale cât mai largă. 

              Indicatori de evaluare și monitorizare: număr de medici angajați; număr de posturi rămase 

neacoperite; creșterea veniturilor spitalului. 

 



  

 

5.6 OBIECTIV 4 FORMARE PROFESIONALĂ  

 

ACTIVITATE IV.a. ÎNCURAJAREA FORMĂRII PROFESIONALE 

 

Prin această activitate, unitatea spitalicească va sprijini participarea la cursuri/programe de 

perfecționare pentru personalul medical în vederea asigurării unor standare ridicate a competențelor 

profesionale, precum și încurajarea dezvoltării continue. Unitatea va adapta planul de formare 

profesională la noile cerințe și tendințe în domeniul resurselor umane la nivel național.  

 

Perioda de acțiune: PERMANENT. 

Resurse necesare: 

                           UMANE-  personal propriu. 

                           MATERIALE- publicații în diferite surse 

                           FINACIARE=40000 LEI 

Responsabili: Manager,  director medical, Director Financiar, RUNOS  

Responsabilități: Comitet Director,  RUNOS. 

Rezultate așteptate: Îmbunătățirea performanțelor spitalului, Creșterea eficienței și calității 

actului medicale. 

Indicatori de evaluare și monitorizare: Număr participări la cursuri/programe de perfecționare, 

Număr competențe noi obținute. 

 

 

 

 

 

NOTA: In functie de situatia pandemica cu virusul SarsCov 2, o sa completez acest plan cu 

obiective care necesita maxima atentie in acordarea unor servicii medicale optime pentru pacientii 

infectati cu virusul SARSCOV2 cat si pentru paceinti noncovid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

GRAFICUL GANTT 

 

OBIECTIV I 

IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR 

MEDICALE FURNIZATE 

2020 2021 2022 2023 2024 

ACTIVITATE II.a. OBTINEREA  CERTIFICATULUI DE 

ACREDITARE  -AUTORITATEA NATIONALA DE 

MANAGEMENT AL CALITATII IN SANATATE 

01.11 1.11    

ACTIVITATE I.B. obtinerea acreditarii RENAR a 

laboratorului de analize medicale 

01.12 01.09    

ACTIVITATE I.c. INFIINTAREA UNOR SPECIALITATII 

DE CRONICI CARE SA VINA IN SPRIJINUL 

PACIENTILOR ȘI IN CONCORDANTA CU PATOLOGIA 

MORBIDITATI DESERVITE 

 

 01.01  01.11  

ACTIVITATE I.d. EXTINDEREA RETELEI DE 

DISTRIBUȚIE A FLUIDELOR MEDICALE  

 

 

 

01.12 01.09    

ACTIVITATE I.e.  CRESTEREA SIGURANTEI 

PACIENTULUI PRIN IMPLEMENTAREA UNUI 

SISTEM DE MANAGEMENT AL RISCURILOR 

ADAPTAT UNEI POLITICI DE PREVENIRE A 

EVENIMENTELOR NEDORITE, ACTUALIZAT 

PERIODIC 

 

PERMANENT 

 

 

OBIECTIV 2 INFRASTRUCTURA 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

ACTIVITATE II.a. CONTINUAREA LUCRARILOR 

DE MODERNIZARE A SECTIILOR SI 

COMPAARTIMENTELOR CARE NU AU SUFERIT 

RENOVARI IN ULTIMII ANI 

 

 01.01   01.10 

ACTIVITATE II.b. EXTINDEREA RETELEI 

DE DISTRIBUȚIE A FLUIDELOR MEDICALE 

 

     

 

Obiectiv 3 RECRUTARE PERSONAL  

 

2020 2021 2022 2023 2024 

ACTIVITATE III.a. ATRAGEREA DE MEDICI 

SPECIALISTI PENTRU POSTURILE DEFICITARE 

 

PERMANENT 

 

OBIECTIV 4 FORMARE PROFESIONALA   

 

2020 2021 2022 2023 2024 

ACTIVITATE  IV.a. INCURAJAREA FORMARII 

PROFESIONALE 

 

PERMANENT 



  

 

5.7.  Rezultate așteptate: 

Prin realizarea obiectivelor prezentate ne așteptăm la:  creșterea  siguranței pacienţilor; 

- mărirea gradului de satisfacție al pacientului; creșterea calității asistenței medicale cât și îmbunătățirea 

indicatorilor de performanță. 

Totodată, dorim și imbunătățirea gradului de satisfacție al propriilor angajați. 

 

5.8. Indicatorii- monitorizare: 

Trimestrial sau după caz anual, (dar și cu ajutorul altor indicatori utilizați în statistica medicală) 

se va monitoriza realizarea tuturor indicatorilor în vederea atingerii a ceea ce ne-am propus, 

respectiv: 

- Ridicarea standardelor serviciilor oferite în îmbunătățirea performanței spitalului prin oferirea 

serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine în climat de siguranța, încredere, flexibilitate 

precum și creșterea condițiilor hoteliere; 

- Creșterea imaginii favorabile și a prestigiului spitalului; 

- Creșterea satisfacției pacientului; 

- Număr de medici atrași pe specialități deficitare; 

- Certificat acreditare ANMCS, RENAR; 

- Specialități nou inființate;  

- Creșterea accesului angajațiilor la programe de instruire și dezvoltare profesională și obținerea 

de noi competențe; 

- Monitorizarea măsurilor de tratare  și reevaluare a riscurilor; 

- Respectarea și monitorizarea condițiilor de autorizare și certificare a activitățiilor. 

 

5.9. Disfuncționalități în implementarea obiectivelor propuse: 

- Evoluția pandemică cu virusul SARS COV 2; 

- Neimplicarea tuturor salariațiilor în implementarea obiectivelor propuse; 

- Subestimare/lipsa unor resurse: timp/bani; 

 

6.0. Legislație: 

 

- LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;  

- Ordinului nr. 1096/2016 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare. 

- OMS 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire 

a urgenţelor; 

- Legea 98/2016- a achizițiilor publice; 

- Ordinul nr.1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă 

locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competențelor, resurselor materiale şi 

umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale 

definitive pacienţilor aflaţi în stare critică.  

- Date statistice Spital orăsenesc ”dr. George Trifon” Năsăud; 

- Sănătate publică și management sanitar; 

- Ordinul 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a 

I.A.A.M; 

- ORDIN Nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor 

publice 


