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PLANUL STRATEGIC  
AL  

SPITALULUI JUDEŢEAN  DE URGENŢĂ BUZĂU 
PERIOADA 2016-2020 

Capitolul I INTRODUCERE 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate 
publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Judeţean Buzău, proprietate 
publică, care asigură servicii medicale, (preventive, curative şi de recuperare) funcționând 
pe principiile prevazute in Legea nr.95/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

Sarcina prioritară a Spitalului o reprezintă asigurarea asistenţei medicale de 
specialitate (spitalicească şi ambulatorie). Înfiinţat în scopul de a asigura servicii medicale de 
specialitate, spitalul are în structura sa secţii distincte pentru tratamentul şi îngrijirea 
bolnavilor cu afecţiuni clinice. Secţiile pot funcţiona în regim de spitalizare continuă sau de 
zi, pentru pacienţi acuţi şi cronici, asigurând condiţii de investigaţii medicale, tratament, 
cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor 
aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice. De asemenea, spitalul răspunde, în 
condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, 
igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru acoperirea 
prejudiciilor cauzate pacienţilor. 

Sediul administrativ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău este situat în Str. 
Stadionului nr.7, Buzău. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău colaborează cu CJAS Buzău, DSP Buzău, 
Primaria Buzău, Ministerul Sănătăţii, având ca ordonator de credite Consiliul Judeţean 
Buzău. 

Secţiile şi compartimentele Spitalului posedă autorizaţii sanitare de funcţionare 
eliberate de Direcţia de Sănătate Publică Buzău. 

În cadrul Spitalului se desfǎşoarǎ activitate de educaţie medicalǎ pentru medici, 
asistenţi medicali şi alt personal, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei 
medicale. În cadrul Spitalului se pot desfǎşura activitǎţi de învǎţǎmânt postliceal/practicǎ 
medicalǎ sub îndrumarea personalului didactic al unitǎţii de învǎţǎmânt sub coordonarea şi 
supravegherea personalului de specialitate al spitalului. Aceste activitǎţi sunt organizate astfel 
încât sǎ consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientului, a 
confidenţialitǎţii datelor, a eticii şi deontologiei medicale. 
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Spitalul are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă 
oricarei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică.  

Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de 
război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să 
participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor. 

ISTORICUL SPITALULUI 

La 1792 Mina Minculeasa înfiinţează la Buzău Spitalul Gârlaşi al treilea din Muntenia 
după Colţea (1702) şi Pantelimon (1750). Din 1865 Spitalul Gârlaşi începe să funcţioneze 
regulat în casele lui Costache Musceleanu de pe strada Plevnei iar primăria înfiinţează în 
acelaşi an Comitetul sanitar compus dintr-un medic, un vaccinator şi două moaşe. 

La 1841 oraşul avea un doctor iar în 1842 îşi începe activitatea prima moaşă 
comunală autorizată. La 1853 sunt consemnaţi bărbierii autorizaţi care execută operaţii de 
mică chirurgie iar la 1858 ia fiinţă prima farmacie a lui Ioseph Thois sub numele „La Sfânta 
Cruce”. 

La 1864 se înfiinţează Consiliul de igienă şi salubritate publică. În 1870 se înfiinţează 
Spitalul Judetean care funcţionează în casele Ecaterina Vernescu – Chirculescu apoi la 
Spitalul Gârlaşi cu 6 paturi. În anul 1872 Spitalul Judetean se mută în casele Persescu. 

În anul 1895 Prefectura începe construirea noului local al Spitalului „I.C. Brătianu”, 
inaugurat la 14 aprilie 1896. 

În anul 1880 Adolf Weber înfiinţează farmacia „La vulturul alb” al cărei proprietar 
devine din 1911 Gerota care în 1923 închiriază lui Lazăr Costinescu. 

După 1930 aici este localul farmaciei „Crucea albă”. 
Pe 8 decembrie 1907 este inaugurat noul local al Spitalului „Mina Minculeasa” 

(Gârlaşi). 
În anul 1909 Dumitru Vernescu, buzoian, este primul medic român care a folosit serul 

doctorului Jean Nicolaidi din Paris în tratarea formelor grave de pelagră, premieră mondială 
la acea vreme. 

În 1949 se înfiinţează la Buzău Şcoala sanitară iar în anul 1961 s-a construit 
Policlinica orăşenească pe strada 23 August (N. Titulescu). 

În anul 1971 demarează lucrările la Spitalul Judetean din Micro XIV ce se 
inaugurează în anul 1973 cu 714 paturi. De atunci spitalul a evoluat prin diversificarea 
specializărilor medicale, a creşterii numărului de paturi, a achiziţionării de aparatură 
medicală. Vechile locaţii ale spitalelor „Gârlaşi” şi „I.C.Brătianu” au devenit secţii 
exterioare. 
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În „Monografia municipiului Buzău” apărută în anul 2002 (coordonator şi autor 
principal Gheorghe Petcu) sunt menţionaţi medici celebri care s-au născut sau au lucrat în 
spitalele buzoiene. Dintre ei amintim: 

 Nicolae I. Manolescu (1850-1910), medic oftalmolog care urmează specializări la
Paris şi Viena. Este fondator şi primul preşedinte al Societăţii generale a medicilor din
România (1897). Este întemeietorul şcolii româneşti de oftalmologie. Periajul
conjunctivitei în Trahom este cunoscut ca „procedeul Manolescu”. A fost  director al
Serviciului sanitar (1903-1904) organizând serviciul sanitar la nivelul întregii ţări şi
generalizând instituţia infirmierelor rurale. Lucrarea sa „Igiena ţăranului” primeşte
premiul Academiei Române – 1895.

 Vasile Bianu (1858-1927) medic primar, renumit chirurg la Spitalul „I.C. Brătianu”
autorul lucrării „Dicţionarul sănătăţii” sau „Dicţionarul de casă” (Buzău, 1910),
premiată de Academia Română cu premiul Năsturel, 1911.

 Nicolae Bărdescu (1862-1937), medic, doctor în medicină şi chirurgie. Fondator al
Asociaţiei Medicilor din România, membru al Asociaţiei de chirurgie din Franţa şi a
Societăţii de urologie din Paris.

 Constantin D. Constantinescu (1875-1944), medic, profesor universitar, doctor în
medicină la Paris (1901). A publicat 15 lucrări de specialitate privind tratamentul
chirurgical al peritonitei, herniei, fracturi etc.

 Nicolae Nestorescu (1901-1969), medic, profesor microbiolog, imunolog, înfiinţează
Centrul de sânge al armatei (1948) al cărui şef devine. A fost director adjunct ştiinţific
al Institutului „Cantacuzino”, Membru corespondent al Academiei Române (1963) şi
preşedinte al Unuinii Societăţii de Ştiinţe Medicale. Este autor a peste 300 de lucrări
ştiinţifice.

 Mitică Popescu – Buzău (1901-1986), medic urolog. A fost şef al Serviciului de
Urologie al Spitalului Militar Central unde a efectuat cercetări materializate în peste
100 de lucrări ştiinţifice în domeniul biologiei, urologiei, biochimiei şi anatomiei
patologice. Secretar general şi Preşedinte al Societăţii de Urologie (1963-1972).
Membru al Societăţii de Urologie din Franşa, Belgia, Italia, Portugalia membru de
onoare al Asociaţiei chirurgilor militari din SUA şi al Uniunii Medicale a Mediteranei
Latine al cărei secretar general şi preşedinte a fost (1974), laureat al Academiei
Franceze de Medicină în 1961 şi 1974.

Nu trebuie să uităm de marele filantrop C.A. Papadopol, preşedinte al Tribunalului 
Buzău apoi membru al Baroului buzoian. A strâns fonduri pentru înfiinţarea şi dotarea cu 
aparatură a sălii de operaţii de la Spitalul „I.C. Brătianu”. La 21 martie 1925 pune bazele unui 
laborator de analize în clădirea Spitalului „Gârlaşi”. La 1 iunie 1928 începe activitatea 
Institutul de Radiologie şi Fizioterapie care din 26 mai 1932 prin aprobarea Consiliului 
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Comunal Buzău îi portă numele. Este declarat cetăţean de onoare al oraşului. Din 1929 tot la 
iniţiativa sa ia fiinţă Serviciul Antirabic și a fost editată revista „Sănătatea publică”. 
 
NEVOI ALE COMUNITĂȚII DESERVITE  
 

Județul Buzău, situat în sud-estul României are o suprafață de 6.102,6 km2 (2,6 % din 
suprafața țării), ceea ce determina o densitate a populatiei de 81 locuitori/ km2. Județul este 
compus din 2 municipii (Buzau și Ramnicu Sarat), 3 orașe (Nehoiu, Patarlagele și Pogoanele) 
și 82 de comune.  

La sfârșitul anului 2015, unitățile spitalicești de asistență medicală sunt situate în 
principalele centre urbane ( Buzău, Râmnicu Sărat, Nehoiu) carora li se adaugă zona rurală 
limitrofă și o unitate în mediul rural cu zona rurala limitrofă. In ordinea numărului de 
locuitori acestea sunt:  Zona Buzau cu 307 867 locuitori;  Zona Ramnicu Sarat cu 88 949 
locuitori;  Zona Nehoiu cu 49 157 locuitori;  Zona Smeeni cu 36 373 locuitori. 

Populația legală a județului în număr de 482346 este reprezentată în proporție de 
41,2% , respectiv 198 663 locuitori în mediul urban și 58.8%, respectiv 283 683 în mediul 
rural. In ceea ce privește structura populației pe sexe, se constată o ușoară predominanță 
numerică a populației de sex feminin, dupa cum rezultă din urmatoarele date: populatia de 
sex masculin însumează 235 269 locuitori ( 48.2% din totalul populației), iar populația de sex 
feminin reprezintă 247 077 locuitori ( 51.8% din totalul populației). 

Analiza populației județului pe grupe mari de vârstă relevă urmatoarele 
caracteristici:  
 populația 0-14 ani însumează 70 909 locuitori și reprezintă 14.7% din totalul 

populatiei;  
 populația 15-64 ani însumează 324 804 locuitori și constitue 67.4% din totalul 

populatiei;  
 populația 65 ani și peste se cifrează la 86 633 locuitori și deține o pondere de 17.9% 

din populația județului. 
 

 
Fig.1. Populația județului Buzău pe grupe mari de vârstă (%) 
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FORTA DE MUNCA 
Populatia activa civila se ridica la nivelul anului 2014 la valoarea de 190.200 loc. 

(43,14%), din care barbati raportat la total populatie activa 53,15% (101.100  barbati). 
 Resursele de munca pe total jud. Buzau sunt de 262.200, din care barbati 140.000 (53,39%). 

RATA SOMAJULUI este de 9,7 % vs  5,4%, media nationala, ceea ce ne indica un nivel 
scazut de trai, cu repercursiuni asupra starii de sanatate a populatiei. 

RATA SARACIEI RELATIVE pe Regiunea Muntenia Sud este de 25,5% vs 25,4% media 
nationala. 

Din datele puse la dispozitie de DSP Buzau la nivelul anului  2014 in judetul Buzau s-
a inregistrat un numar de 3651 nascuti vii, respectiv o rata a natalitatii de 7,6 nascuti vii la 
1000 locuitori, comparativ cu anul 2013 cand s-au inregistrat un nr. de 3309 nascuti vii 
respectiv si o rata a natalitatii de 6,9 nascuti vii la 1000 locuitori .Astfel a rezultat o crestere a 
natalitatii. Cresterea natalitatii s-a produs atat in mediu urban de la 6,2 in anul 2013 (1226 
nascuti vii) la 6,7 (1334 nascuti vii) cat si in mediul rural de la 6,5 (1836 nascuti vii) in anul 
2013 la 7,1 (2021 nascuti vii). 

In judetul Buzau in anul 2014 s-a inregistrat un numar 6352 decese generale, respectiv 
o rata a mortalitatii generale de 13,2 decese la 1000 locuitori comparativ cu perioada anului 
2013 cand s-au inregistrat 6365 decese si o rata a mortalitatii generale de 13.2 la 1000 de 
locuitori. In mediul urban s-au inregistrat in anul 2014, 1737 decese si o rata a mortalitatii 
de 8,7 la 1000 de locuitori comparativ cu anul 2013 cand s-au inregistrat 1690 decese si o 
rata a mortalitatii de 8,5 la 1000 de locuitori. In mediul rural s-au inregistrat in anul 2014, 
4424 decese si o rata a mortalitatii de 15,6 la 1000 de locuitori comparativ cu anul 2013 cand 
s-au inregistrat 4507 decese si o rata a mortalitatii de 15,9 la 1000 de locuitori. 

In judetul Buzau principalele cauze de deces in anul 2014 identice cu cele din anul 
precedent, se prezinta in ordine ierarhica astfel: 
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Indicator sintetic al starii de sanatate al unei populatii, cat si al gradului de civilizatie 
al unei colectivitati, mortalitatea infantila a inregistrat in anul 2014 un nivel de 6,6 decese 0-
1 an la 1000 nascuti vii (24 decese 0-1 an) comparativ cu anul 2013 cand s-a inregistrat un 
nivel de 7,9(26 decese 0- 1 an la 1000 nascuti vii). 

 In anul 2014 mortinatalitatea a inregistrat un nivel de 3,5‰ (13 nascuti morti) mai 
scazut fata de anul 2013 : 5.1‰ (17 nascuti morti). 

 In anul 2014 mortalitatea perinatala a inregistrat un nivel de 3,0 ‰ (11 cazuri) mai 
scazut fata de anul 2013 cand s-a inregistrat un nivel de 4,5‰ (15cazuri). 

 In anul 2014 numarul intreruperilor de sarcina a fost de 1209 comparativ cu anul 
anul 2013 cand numarul intreruperilor de sarcina a fost de 1314 In anul 2014 s-au inregitrat 
149 avorturi la cerere si 801 avorturi spontane comparativ cu anul 2013 cand s-au inregistrat 
499 avorturi la cerere 815 avorturi spontane. In anul 2014 au fost luate in evidenta 
2357gravide, cu 206 mai putine decat in anul 2013 cand au fost luate in evidenta 2563 
gravide. Din numarul de gravide luate in evidenta in anul 2014, au fost depistate 1365 in 
primele 3 luni de sarcina, comparativ cu anul 2013 cand au fost luate in evidenta 1514. Din 
totalul gravidelor nou depistate in 2014, 223 au fost cu risc, respectiv 257 in 2013. Analizand 
repartitia gravidelor nou depistate pe grupe de varsta, se constata ca in 2014 au fost 
inregistrate cel mai mare numar de gravide(790) pe grupa de varsta 25-29 ani, comparativ cu 
2013 cu un numar de 842 in grupa de varsta 25-29 ani. La sfarsitul anului 2014 au ramas in 
evidenta 1004 gravide, cu 93 de gravide mai putine decat in anul 2013 cand au fost 1097. 

MORBIDITATE GENERALA – PREVALENTA . 
La sfarsitul anului 2014 la nivelul judetului Buzau erau in evidenta un numar de 

176658 pacienti cu boli cronice, corespunzand unei rate a prevalentei de 36,63%, mai mare 
fata de anul 2013 (172752 cazuri reprezentand o prevalenta de 35,82%) Sub aspectul 
prevalentei, principalele grupe de afecțiuni cronice au fost :  

1) Hipertensiunea arteriala- 63310 cazuri reprezentand o prevalenta de 13,13%, mai 
mare fata de anul 2013 (61508 cazuri reprezentand o prevalenta de 12,76%)  

2) Cardiopatia ischemica – 33269 cazuri reprezentand o prevalenta de 6,920%, mai 
mica fata de anul 2013 (33360 cazuri reprezentand o prevalenta de 6,92%)  

3) Diabetul zaharat – 22601 cazuri reprezentand o prevalenta de 4,69%, mai mare fata 
de anul 2013 (21355 cazuri reprezentand o prevalenta de 4,43%)  

4) Ciroza, hepatite cronice – 9237 cazuri reprezentand o prevalenta de 1,92%, mai 
mare fata de anul 2013 (9142 cazuri reprezentand o prevalenta de 1,90%.)  

5) Boala ulceroasa - 8433 cazuri reprezentand o prevalenta de 1,75%, mai mica fata 
de anul 2013 (88458 cazuri reprezentand o prevalenta de 1,76%)  

6) Boli pulmonare cornice obstructive – 8946 cazuri reprezentand o prevalenta de 
1,86%, mai mare fata de anul 2013 (8637 cazuri reprezentand o prevalenta de 1,79%.)  
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7) Boli psihice – 9842 cazuri reprezentand o prevalenta de 2,04%, mai mare fata de
anul 2013 (9647 cazuri reprezentand o prevalenta de 2,00%). 

8) Boli cerebro-vasculare – 8231 cazuri reprezentand o prevalenta de 1,71%, mai
mare fata de anul 2013 ( 7959 cazuri reprezentand o prevalenta de 1,65%) 

9) Tumori maligne –8401 cazuri reprezentand o prevalenta de 1,75%, mai mare fata
de anul 2013 ( 8170 cazuri reprezentand o prevalenta de 1,65%) 

10) Epilepsie-2283 cazuri reprezentand o prevalenta de 0,478%, mai mare fata de
anul 2013  ( 2232 cazuri reprezentand o prevalenta 0,41%) In dinamica celor 2 ani analizati, 
majoritatea grupelor de afectiuni cronice mentionate au inregistrat cresteri ale prevalentei. 

MORBIDITATEA SPECIFICA. 
Incidenta diabetului a inregistrat in judetul Buzau o evolutie nefavorabila in anul 

2014 inregistrandu-se 1326 cazuri noi, comparativ cu anul 2013 cand s-au inregistrat 1258 
cazuri. Astfel, incidenta diabetului insulino-dependent a inregistrat un curs ascendent, de la 
260 cazuri in anul 2014, de la 241 cazuri in anul 2013, inregistrandu-se asadar o crestere cu 
de 21 cazuri. In ceea ce priveste incidenta diabetului non-insulino-dependenti avem 1066 
cazuri in anul 2014, respectiv 1017 cazuri in anul 2013, inregistranduse din nou o evolutie 
nefavorabila. 

Problema importanta de sanatate publica, incidenta tuberculozei a inregistrat in 
judetul Buzau o evolutie favorabila in anul 2014 comparativ cu anul 2013. Astfel, incidenta 
tuberculozei a marcat un trend descendent, scazand de la 261 cazuri in 2014, in anul 2013 a 
fost un numar de 266, inregistrandu-se asadar o scadere cu 5 cazuri. 

Incidenta hepatitei acute in dinamica celor 2 ani analizati evidentiaza din nou un curs 
ascendent inregistrandu-se o crestere cu 64, astfel in anul 2013 am avut un total de 24 cazuri, 
respectiv 88 cazuri in anul 2014. 

In anul 2014 incidenta cazurilor HIV pozitive a inregistrat o evolutie nefavorabila 
comparativ cu anul 2013. Astfel numarul cazurilor noi in anul 2014 a fost de 5, comparativ cu 
anul 2013 cand au fost 4 cazuri. In ceea ce priveste incidenta bolii SIDA, s-au inregistrat 4 
cazuri in anul 2014 respectiv 2 cazuri in anul 2013, inregistrandu-se din nou o evolutie 
nefavorabila. 

Incidenta bolnavilor psihici in anul 2014 a inregistrat o evolutie nefavorabila 
comparativ cu anul 2013. Astfel numarul cazurilor noi in anul 2014 este de 195 comparativ 
cu anul 2013 cand au fost 173 cazuri. Din totalul de 195 cazuri noi in 2014, 12 sunt bolnavi 
psihici periculosi, respectiv 19 cazuri in anul 2013 din tolalul de 173 cazuri noi. Astfel 
situatia bolnavilor psihici ramasi in evidenta este dupa cum urmeaza: - in 2014 un numar de 
9842 bolnavi psihici din 202 cu varsta cuprinsa intre 18 – 64 ani si restul de 25 cu varsta 
peste 65 ani. 
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Morbiditatea prin tumori maligne. In anul 2014 au fost luati in evidenta cabinetului 
de oncologie un numar de 1396 de bolnavi comparativ anul 2013 a fost luat in evidenta un 
numar de 1432 bolnavi. 

Tinand cont de faptul ca Ministerul Sanatatii are drept strategie implementarea 
screening-ului pentru depistarea bolii in stadii incipiente pentru cancerul de col 
uterin,cancerul de san,si cancerul colorectal situatia se prezinta astfel : 

• CANCERUL DE COL UTERIN - In anul 2014 a fost luat in evidenta un 
numar de 

145 cazuri, iar in anul 2013 a fost luat in evidenta un numar de 66. 
• CANCERUL DE SAN - In anul 2014 la cancerul de san a fost luat in evidenta 

un 
numar de 152 cazuri ,iar in anul 2013 au fost depistatate 130.  
•  CANCERUL COLORECTAL - In anul 2014 a fost luat in evidenta un numar 

de 157 
de cazuri,iar in anul 2013 a fost luat in evidenta un numar de 178 . In anul 2014 in 

evidenta cabinetului judetean de oncologie au ramas in evidenta 8401 bolnavi, comparativ cu 
8170 bolnavi ramasi in evidenta la sfarsitul anului 2013. 

 
Serviciile de sanatate din judetul Buzau, in structura lor actuala, pot asigura 

ameliorarea starii de sanatate a populatiei judetului mai ales prin derularea de Programe de 
sanatate, centrate pe principalele probleme evidentiate mai sus. Pentru specialitatile medicale 
care nu au corespondent in structura unitatilor cu paturi din judetul Buzau, o parte din 
pacienti sunt directionati in marile centre unversitare, pentru diagnostic si tratament adecvate 
nevoilor pacientilor. 

 
De remarcat, ca la nivelul judetului Buzau sunt alocate prin Planul National de Paturi, 

pe categorii de unitati sanitare si forme de proprietate un numar de 2557 paturi, din care SJU 
Buzau detine 935 paturi (inclusiv spitalizare de zi), restul paturilor fiind alocate Sp. 
Municipal Ramnicu Sarat – 405 paturi , Spitalul Orasenesc Nehoiu 130 paturi, Spitalului de 
Boli cronice Smeeni – 40 paturi, Sp. Sf. Sava Buzau 70, Sp. Ecomed 37 paturi, Sp. 
Patarlagele 50 paturi, Sp. CFR 80, Spitalul de Psihiatrie Sapoca 810 paturi. 

  
 
MISIUNEA SI VIZIUNEA AUTORITĂŢII 

Acordarea celor mai bune servicii medicale de profil la nivelul judeţului Buzău, 
precum şi tuturor cazurilor adresate spitalului din alte judeţe ale ţării, astfel încât să se 
realizeze asigurarea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei deservite. 
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VIZIUNEA conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău în domeniul calității 
este de a obține şi menţine o reputaţie maximă a spitalului prin calitate contribuind în mod 
major la creșterea calității vieții membrilor comunității deservite. 

In contextul actual in care , SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU trebuie 
sa faca fata provocarilor din mediul extern dar si intern, echipa manageriala  urmăreşte 
îmbunătăţirea serviciilor medicale furnizate, aducatoare de venituri prin : rapida modernizare 
a tehnologiilor medicale, a infrastructurii si noi forme de educatie si perfectionare 
profesionala, pentru imbunatatirea stării de sănătate a populaţiei deservite şi realizarea unui 
sistem de sănătate modern şi eficient, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea 
Europeană, pus permanent în slujba cetăţeanului. 

Spitalul va trebui să-şi gândească viitorul nu numai la nivel de supravieţuire ci şi ca 
ofertant de servicii diversificate şi de calitate pentru utilizatorii din ce în ce mai diverşi şi cu 
noi aşteptări, în condiţiile respectării drepturilor pacienţilor. 

Pentru noi pacienţii sunt mai mult decât trupuri sau organe bolnave, au o minte, 
emoţii, suflet, fac parte dintr-o familie şi comunitate. 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor noştri dar şi susţinerea familiilor acestora 
reprezintă principala noastră preocupare, fără discriminare! 

Schimbarea mentalitatii si comportamentului angajatilor prin crearea unei culturi 
organizationale solide, se poate face doar prin implementarea  sistemului de managent al 
calitatii serviciilor (medicale si de suport), cu crearea sentimentului apartenentei la 
organizatie, al solidaritatii de grup. 

 
MISIUNE 
 
Misiunea spitalului este de a fi permanent un spital de top în sistemul de sănătate din 

România orientat către satisfacerea necesităţilor actuale şi aşteptarile viitoare ale pacienţilor, 
asigurându-le servicii medicale integrate ce funcționează pe principiul îmbunătățirii continue. 

Misiunea noastra este de a presta un act medical de calitate, bazat pe competenta, 
transparenta, eficienta si eficacitate, intr-un mediu sigur si confortabil, astfel incat pacientii sa 
beneficieze de cele mai bune ingrijiri, adaptate nevoilor, in vederea pastrarii autonomiei si 
independentei principalilor beneficiari (bolnavii), avand drept finalitate asigurarea şi 
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei deservite. 

Spitalul urmăreşte în permanenţă utilizarea eficientă a fondurilor, încheierea de 
angajamente legale numai în limita creditelor bugetare aprobate şi reducerea la minim a 
cheltuielilor de funcţionare fără afectarea actului medical. 
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Misiunea reflectă scopul   SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU, şi 

anume:  
 
 asigurarea unor servicii medicale calitativ superioare prin îmbunătăţirea 

actului medical şi diversificarea serviciilor oferite populaţiei, manifestate prin preferinţa 
pacienţilor de a accesa serviciile noastre în fața altora, atât în cadrul sistemului sanitar cât și 
în comunitatea locală, regională (din alte judete limitrofe), naţională şi internaţională. 
 abordarea holistică a oamenilor în suferinţă prin oferirea unor servicii de 

îngrijiri complete adaptate nevoilor fizice, psihice, sociale şi spirituale prin intermediul 
echipei multidisciplinare de care dispunem, continue, în condiţii de siguranţă pentru omul 
în suferinţă, cu minimizarea riscurilor  respectând drepturile pacienţilor şi având în 
vedere permanent satisfacţia pacientului si cresterea calitatii vietii membrilor 
comunitatii deservite. 
 Dezvoltarea parteneriatelor cu  organizaţii de sănătate (servicii de îngrijiri la 

domiciliu,paliative, de asistenţă socială comunitară, religioase etc)  şi îmbinarea optimă a 
resurselor de care dispunem (financiare, materiale, umane şi informaţionale ) în condiţii de 
eficienţă şi eficacitate, reprezintă   prioritatea noastră. 
 utilizarea eficientă a fondurilor, încheierea de angajamente legale numai în limita 

creditelor bugetare aprobate şi reducerea la minim a cheltuielilor de funcţionare fără afectarea 
actului medical. 
 profilaxia bolilor transmisibile și netransmisibile prin campanii de informare 

a populaţiei cu privire la factorii de risc privind diverse afecţiuni 
Misiunea spitalului este de a fi permanent un spital de top în sistemul de sănătate din 
România orientat către satisfacerea necesităţilor actuale şi aşteptarile viitoare ale pacienţilor, 
asigurându-le servicii medicale integrate ce funcționează pe principiul îmbunătățirii continue. 
 
Suntem aliaţi în lupta cu boala iar calitatea vieţii pacienţilor este 
prioritară! 
 

Direcţiile strategiei manageriale vizează dezvoltarea unui management performant în 
activitatea investiţională pentru modernizarea, reabilitarea și dotarea spitalului având 
următoarele politici și obiective. 
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V. VALORI COMUNE: 
 I – Implicarea factorilor decizionali şi de execuţie 
 N – Nevoi satisfăcute din punct de vedere holistic 
 G - Garantarea calității și siguranţei actului medical; 
 R - Respectarea dreptului la libera alegere şi a egalităţii de şanse; 
  I – Integritate 
 J – Jurământul Hippocrate asumat 
  I – Investiţii în sănătate 
 R - Responsabilitate 
 E – Expertiză 
 D – Dezvoltarea şi aprecierea competenţelor profesionale ale personalului  
 E – Empatie faţă de pacientul în suferinţă 
 C – Comunicare 
 A - Asigurarea accesibilităţii la servicii 
 L – Lucru în echipă, loialitate 
 I – Identificare şi atragere resurse 
 T - Transparenţă decizională 
 A - Adaptarea serviciilor de îngrijiri la nevoile identificate în cadrul comunităţii  
 T – Trend crescător al serviciilor preventive 
 E – Eficienţă şi eficacitate  

 
 
POLITICI  ȘI OBIECTIVE 
 

1. Spitalul urmăreşte îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi realizarea unui 
sistem de sănătate modern şi eficient bazat pe servicii medicale performante, 
compatibil cu sistemele de sănătate din UE, pus permanent în slujba cetăţeanului. 

2. Respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii populaţiei 
3. Garantarea calităţii şi siguranţei actului medical 
4. Asigurarea accesibilităţii la servicii 
5. Dreptul la îngrijiri medicale este asigurat nediscriminatoriu 
6. Creşterea rolului serviciilor preventive 
7. Respectarea dreptului la libera alegere şi a egalităţii de şanse. 
8. Transparenţa decizională. 
9. Planul strategic al spitalului se bazează pe nevoile de îngrijire şi prevenţie ale 

pacienţilor 
10. Organizarea spitalului asigură luarea deciziilor în mod optim 
11. Nevoile comunităţii şi de dezvoltare sunt incluse în motivaţia fiecărei investiţii 
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12. Colaborarea secţiilor şi departamentelor spitalului conduce la creşterea calităţii 
serviciilor furnizate 

13. Spitalul asigură parteneriate multidisciplinare pentru soluţionarea problemelor 
complexe apărute 

14. Sectoarele de activitate sunt implicate în realizarea obiectivelor de calitate ale 
spitalului 

15. Dezvoltarea sistemului de informaţii şi informatizarea spitalului sunt corelate cu 
nevoile instituţiei de date şi informaţii; gestionarea informaţiilor respectă 
confidenţialitatea şi securitatea datelor. 

16. Spitalul asigură securitatea şi întreţinerea echipamentelor, instalaţiilor şi clădirilor 
17. Politica de calitate se bazează pe nevoile pacienţilor 
18. Planul de tratament şi investigaţii este bazat pe consimţământul informat al 

pacientului, acordarea îngrijirilor respectând intimitatea şi demnitatea pacientului 
19. Dreptul pacientului privind confidenţialitatea informaţiilor şi a vieţii private este 

respectat, pacienţii beneficiind de toate serviciile medicale şi paramedicale 
necesare îngrijirii sănătăţii lor. 

20. Accesul pacienţilor la servicii este o componentă a politicii spitalului, nevoile 
medicale şi personale ale pacienţilor fiind luate în considerare în complexitatea lor. 

21. Managementul pacientului cu potenţial chirurgical este bazat pe comunicare între 
echipe multidisciplinare specializate. 

22. La nivelul spitalului există o preocupare de prevenire şi gestiune a riscurilor şi a 
evenimentelor nedorite. 

23. Acţiunile de prevenire şi educație pentru sănătate ale pacienţilor şi vizitatorilor 
sunt parte componentă a programului de prevenire şi combatere a infecţiilor 
nosocomiale. 

 
PRIORITĂŢI MANAGERIALE: 

 
Managementul actual al spitalului, urmăreşte în primul rând interesul public şi este 

îndreptat spre îndeplinirea scopului său: furnizarea de servicii medicale performante pentru 
un număr cât mai mare de pacienţi care necesită asistenţa medicală și se adresează spitalului. 
Priorităţile avute în vedere sunt cele legate de : 

 Orientarea către pacienţi prin creşterea încrederii în serviciile medicale, precum şi 
prin dezvoltarea permanentă a gamei de servicii în concordanță cu nevoile populației 
deservite. 

 Demonstrarea calităţii serviciilor prin angajamentul personalului, prin creşterea 
gradului de integritate profesională, a competenţei, instruirii şi experienţei. 
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 Satisfacerea cerinţelor tuturor părţilor interesate, începând cu pacientul, cât şi 
personalul angajat şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management 
al calităţii. 

 
Activitatea desfăşurată în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău are ca obiectiv 

principal satisfacerea maximă a cerinţelor şi aşteptărilor pacienţilor şi aparţinătorilor acestora. 
În acest scop conducerea a dispus implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a 
sistemului de management al calităţii prin Sistemul pentru certificare ISO 9001 în cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. 

 
Astfel se depun toate eforturile pentru a fi la înălţimea aşteptărilor pacienţilor, astfel 

încât spitalul să contribuie în mod major la creșterea calității vieții pacienților și a familiilor 
acestora.  

 
În cadrul sistemului de management al calităţii, conducerea de la cel mai înalt nivel 

se angajează: 
 să comunice angajaţilor orientarea către pacienţi/clienţi şi a importanţei respectării 

cerinţelor legale şi de reglementare; 
 să stabilească politica şi să asigure identificarea obiectivelor calităţii la nivelul 

structurilor din cadrul spitalului 
 să conducă analizele managementului; 
 să asigure disponibilitatea resurselor necesare îmbunatăţirii calităţii serviciilor 

medicale si nemedicale, 
 să asigure disponibilitatea resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite; 
 să asigure conlucrarea tuturor angajaţilor pentru atingerea obiectivelor specifice 

stabilite. 
 să satisfacă cerinţele tuturor părţilor interesate, începând cu pacientul cât şi cu 

personalul angajat şi să îmbunătăţească continuu eficacitatea sistemului de 
management al calităţii. 

 
 
Capitolul II.  DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI 
 

Spitalul dispune de o structură organizatoricǎ complexă de specialităţi aprobată prin 
hotărîrea Consiliului Judeţean Buzău nr. 33/2011, avizată de către Ministerul Sănătăţii, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu un număr de 910 paturi şi 25 paturi spitalizare de zi 
- dotate cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat şi acreditat conform 
normelor în vigoare. 
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Direcţiile strategiei manageriale vizează dezvoltarea unui management performant în 
activitatea investiţională pentru modernizarea, reabilitarea și dotarea spitalului având 
următoarele politici și obiective. 

La realizarea acestora contribuie numeroasele specialităţi medicale existente în cadrul 
spitalului după cum urmează :  
1.  Secţii cu paturi 
- Sectia medicina interna         80 paturi 
                       Din care : 
     - compartiment Gastroenterologie                 24 paturi 
 
- Compartiment nefrologie                                         15 paturi 
 
- Stația de Dializă                   4 aparate 
 
- Secția diabet zaharat, nutritie si boli metabolice                           25 paturi 
 
- Sectia chirurgie generala                   70 paturi  
 
- Sectia ortopedie si traumatologie                  50 paturi 
 
- Sectia urologie          25 paturi 
 
- Sectia chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva                25 paturi 
 Din care: 
  - compartiment arsi                            10 paturi 
  - comp. terapie intensiva                5 paturi 
 
- Secția chirurgie si ortopedie infantila      25 paturi 
 
- Sectia A.T.I                     40 paturi 
 Din care: 
  - compartiment toxicologie                 4 paturi 
-  Unitate de transfuzie sanguină 
- Sectia cardiologie          80 paturi 
 Din care : 
  - comp. terapie intensiva coronarieni                20 paturi 
 
- Sectia neurologie          50 paturi 
 Din care : 
  -  terapie acută                 8 paturi 
 
- Sectia pediatrie           70 paturi 
 Din care : 
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  -  terapie acută                 15 paturi 
    
- Sectia O.R.L.             30 paturi 
 Din care: 
 - comp. chirurgie maxilo-facială                      5 paturi 
 
- Comartiment oftalmologie                      15 paturi 
   
- Compartiment dermatovenerologie                     10 paturi 
 
- Sectia boli infectioase           35 paturi 
 Din care : 
  - comp. HIV/ SIDA                       6 paturi 
  - comp. pentru copii                               10 paturi 
  
- Sectia pneumologie                        70 paturi 
 Din care: 
  - pneumologie – TBC                     45 paturi 
 
- Sectia obstetrica-ginecologie I          50 paturi 
 
- Sectia obstetrica-ginecologie II                    55 paturi 
 
- Compartiment A.T.I.- ostetrica-ginecologie      10 paturi 
 
- Sectia neonatologie                      50 paturi 
 Din care : 
  - compartiment terapie intensiva                            10 paturi 
  - compartiment prematuri                             10 paturi 
 
- Sectia oncologie medicala                     30 paturi 
 
- Unitate de Primire  Urgente ( U.P.U) – SMURD                             6 paturi 
- Camere de garda 
       Total   910 paturi 
 
- Spitalizare de zi             25 paturi 
 
2. Alte secţii medicale/laboratoare/cabinete/compartimente ale Spitalului 
- Farmacii (functioneaza la sediul central si in pavilioane in care functioneaza sectiile de 
Obstetrica –ginecologie, pneumologie) 
- Sterilizare 
- Bloc operator 
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- Laborator analize medicale- servicii externalizate 
- Laborator radiologie si imagistica medicala 
- Serviciu anatomie patologica 
‐ compartiment citologie 
‐ compartiment histopatologie 
‐ prosecturi 
- Compartiment explorari functionale 
- Compartiment endoscopie bronsica 
- Compartiment endoscopie digestivă 
- Serviciul de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale 
- Serviciul judetean de medicina legala 
- Dispensar T.B.C 
‐ laborator BK 
- Dispensar T.B.C. Pogoanele 
- Cabinet oncologie medicala 
- Cabinet planificare familiala 
- Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 
- Cabinet boli infectioase 
- Cabinet medicina sportiva 
 
Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile: 
- medicina internă 
- chirurgie generala 
- urologie 
- cardiologie 
- obstetrica – ginecologie 
- neurologie 
- chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva 
- ortopedie si traumatologie 
- alergologie 
- endocrinologie 
- oftalmologie 
- chirurgie maxilo- faciala 
- pediatrie 
- chirurgie si ortopedie infantila 
- ORL 
- recuperare, medicina fizica si balneologie 
- nefrologie 
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- dermatovenerologie 
- medicina muncii 
- reumatologie 
3. Aparat funcţional: 
1. Serviciul Statistică şi Informatică 
2. Serviciul de management al calității serviciilor 
3. Serviciul R.U.N.O.S: 
4. Birou Salarizare 
5. Serviciul Financiar-Contabilitate 
6. Serviciu Aprovizionare - transport: 
7. Serviciu Administrativ 
8. Birou achiziții, contracte 
9. Compartiment juridic 
10. Compartiment tehnic 
11. Compartiment Securitatea muncii, PSI, protecţie civilă și situații de urgență 
12. Compartiment audit 
13. Oficiul de calcul 
14. Compartiment relații cu publicul 
 
4. Centrul de sănătate multifuncțional Pîrscov -  20 paturi 
inchis temporar pana la amenajare si incadrare cu personal  
I. Structura funcțională 
- Spitalizare de zi 20 paturi 
Din care: 
- 14 paturi paturi pentru adulți 
- 6 paturi pentru copii 
- Sală de tratamente cu punct de recoltare probe biologice 
- Cabinete de specialitate: 
Medicină internă 
Chirurgie generală 
Obstetrică-ginecologie 
Pediatrie 
O.R.L 
 

Laboratorul Central, bucataria si  serviciul de paza sunt externalizate. De asemenea 
spitalul are incheiat un contract de prestari servicii cu o firma privata pentru RMN si CT. 
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DOTARE – cele mai relevante aparate 
Tip Marca  An achiziție 
TOMOGRAF CT AURA 2002 
TOMOGRAF AQUILION LIGHTNING TOSCHIBA 2015 
AP. RADIOLOGIE-MOBIL 
SCOPIE 

RADIUS R - 9 2010 

AP. RADIOLOGIE-
SCOPIE+GRAFIE 

MERCURY 332 2004 

MASINA DEVELOPAT KODAK RAY X - 102 2015 
ECOGRAF ALOKA PROSOUND SSD 3500SX 2009 
ECOGRAF FUKUDA DENSHI 750 2007 
ECOGRAF FUKUDA DENSHI UF-850XTD-C 2007 
MONITOARE FUNCTII 
VITALE INTELLI VUE 

MP20 M8001A 2007 

ELECTROCARDIOGRAFE EDAN SE - 12 2010 
COMBINAFIZIOTERAPIE BTL 5820 S 2015 
LASER TERAPIE BTL 5110 2013 
APARAT 
DRENAJLIMFATIC 

BTL 6000LYMPHASTIN  2015 

ELECTROCAUTER Sigilare vasculară VIO 300 D 2013 
ELECTROCAUTERE Standard VIO 300 S 2013 
COLPOSCOAPE AC 1310 Allition 2013 
MONITOARE FETALE F9 Expres 2013 
MESE RADIANTE Baby Guard 1140 2013 
MONITOARE FUNCŢII 
VITALE 

Storm 5300 2013 

CARDIOTOCOGRAFE F6 2013 
ELECTROCARDIOGRAF SE 12 Expres 2013 
ANGIOGRAF ALLURA Xper FD 20C 2015 
VIDEOENDOSCOP  2015 
LINII DE CHIRURGIE 
LAPAROSCOPICA 

  

DEFIBRILATOARE AGILENT 2007 
DEFIBRILITATOR  2015 
SPIROMETRU SPIROLAB III 2015 
UNIT DENTAR UNIT – AL 398AA 2015 
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CAPITOL III    EVALUĂRI 
 
III.1  Analiza SWOT 
 

1. MEDIUL INTERN 
FACTOR PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Resurse 
materiale 
Patrimoniu, 
dotare  
 
 

 Laboratorul central de analize medicale este 
certificat RENAR 

 Asigurarea asistenței de urgență prin Unitate 
de Primire a Urgenţelor - SMURD cu dotare 
performantă 

 Dotare cu aparatură medicală performantă 
(CT, posibilitate RMN in incinta spitalului, linii 
de chirurgie miniinvaziva, angiograf) 

 Reabilitarea Ambulatoriului de specialitate, a 
sectiilor de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica, 
Sectiei Infecto-Contagioase, etc) 

 Dotarea cu tehnică de endoscopie 
intervenţională, ce  reduce costurile terapeutice 
ale unor patologii rezolvate în prezent exclusiv 
chirurgical clasic, cu durată p.op. mare şi 
riscuri anestezico-chirurgicale crescute. 

 Rețea informatică proprie în tot spitalul, inclusiv 
sectiile exterioare ale acestuia.Toate 
calculatoarele din spital sunt conectate in 
intranet. 

 Secţiile şi compartimentele Spitalului posedă 
autorizaţii sanitare de funcţionare eliberate de 
Directia de Sănătate Publică Buzău 

 Spitatul a început încă din 2014 un amplu 
proces de reorganizare, fiind în derulate lucrări 
majore (Noua Maternitate, Blocul operator) ce 
vor permite relocarea unor secţii pentru 
crearea circuitelor adecvate de funcţionare şi 
asigurarea furnizării serviciilor medicale la 
standardele cerute de legislaţia în vigoare  

 Spitalul este certificat ISO 9001 – 2008 
 Amplasarea statiei de Ambulanta langa spital 

(posibilitatea adresabilitatii rapide in cazul 
solicitarii acestui serviciu)    

 

 Spaţiu insuficient pentru anumite 
secţii şi departamente 

 Circuite precare pe unele secții 
care nu au fost încă reabilitate 

 Sistem pavilionar dispersat, ce 
oferă circuite inadecvate şi costuri 
mari (întreţinere, utilităţi, personal 
auxiliar etc.). 

 Condiţii hoteliere diferenţiate la 
nivelul secţiilor 

 Dificultăţi  in “up-gradarea” 
echipamentelor radiologice de 
investigaţie şi tratament. 
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Activitatea 
clinica 

 Servicii medicale complexe ce asigură servicii 
integrate de specialitate pentru o gamă foarte 
largă de patologii 

 Linii de garda conform gradului de competenta 
al spitalului (nivel III) 

 Indicatori cantitativi în creștere  
 Indicatori calitativi în creștere   
 

 Număr mare de cazuri cu internare 
directă în urgenţă 62,25% , ceea 
ce ne arată că există un deficit de 
dispensarizare în asistenţa 
medicală primară, ceea ce face ca 
pacientul să parcurgă un algoritm 
de investigaţii suplimentare, cu 
întârzierea gestului terapeutic şi 
costuri nejustificate. 

 Imposibilitatea acoperirii liniei de 
garda la Radiologie din cauza 
lipsei de medici 

 Adresabilitate scăzută în secţiile : 
Arsi, Chirurgie Plastică și 
Reparatorie, Dermatovenerologie 
și Chirurgie Maxilo Facială 

Resurse 
financiare 

 Cresterea veniturilor proprii in total venituri 
 Excedent bugetar la incheierea exercitiului 

financiar 
 Cresterea veniturilor din contractul cu CJAS 
 Monitorizare lunara pe fiecare sectie a 

cheltuielilor de personal si materiale pentru 
incadrarea in bugetul aprobat 

 Licitatii organizate la nivel national 
 Finantare prin imprumuturi ale CJ Buzau 

pentru finalizarea noii Maternitati si 
modernizarea si dotarea blocului operator – 
sediul central (investitie de 4 mil. euro) 

 Monitorizarea si finalizarea investitiilor in 
derulare 

 Costuri mari ale utilităţilor (căldura, 
apă caldă) : randament scăzut al 
centralei termice, depăşită fizic şi 
moral. 

 Hiatusuri de aprovizionare cu 
medicamente şi materiale 
sanitare, cu întârzierea gesturilor 
terapeutice şi “încărcarea notei de 
plată” (procurare personală a 
pacientului) cauzate de furnizorii 
de medicamente 

 Imposibilitatea de a avea în sistem 
real informaţii asupra costului la 
nivel de pacient, pentru a lua 
decizii cât mai rapide, pe fiecare 
patologie 

 Nevalorificarea tuturor 
posibilităţilor de încasare a 
veniturilor proprii 
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Resurse umane 
 

 Spital cu personal calificat competent, cu înaltă 
pregătire.  

 Preocupare pentru informarea, instruirea 
continua şi verificarea cunoştinţelor 
personalului 

 Personal medical (medici si asistente tinere), 
cu dorinta de dezvoltare a capacitatilor 
profesionale, dornic sa se formeze in spiritul 
noilor exigente survenite prin aplicarea 
principiilor de reforma prevazute in Legea nr. 
95/2006 

 Acordarea tichetelor de masa personalului din 
unitatea sanitara 

 Nivel scăzut de salarizare al 
personalului medical și nemedical. 

 Personal medical  şi auxiliar 
insuficient, sub  normativul de 
personal 

 Fluctuaţia personalului mediu şi 
auxiliar din cauza motivării 
insuficiente 

 Lipsa de motivare a personalului 
datorită nivelului scăzut de 
salarizare 

 Grade diferite de competenta 
tehnica pentru persoane cu 
acelasi nivel de salarizare 

 Supraîncărcarea medicilor din 
echipele de gardă (53,60% din 
prezentările de la camera de 
gardă sunt internate) atât prin 
afluxul foarte mare de pacienţi cât 
şi prin deficitul de personal 
medical în special în specialităţile 
Cardiologie, Urgenţe, Radiologie, 
Oncologie. 

 Absenţa specialităţilor 
Neurochirurgie şi Chirurgie 
Toracică, ceea ce determină 
dirijarea unor cazuri de 
politraumatisme către clinici 
universitare de profil. 

 Lipsa responsabilizarii sefilor de 
sectii/laboratoare/departamente in 
vederea eficientizarii activitatii si 
cheltuielilor nejustificate 

 Lipsa unei culturi organizationale, 
care sa accepte schimbarea 
mentalitatii, in sensul de a 
considera pacientul ca fiind in 
centrul ingrijirilor de sanatate 
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Calitatea 
serviciilor 

 Diversificarea gamei de servicii  oferite (in 
Ambulatorul de specialitate) pentru specialitati 
care nu au corespondent pe sectie 
(Alergologie, Fizioterapie si Recuperare 
medicala, etc) 

 Colaborare interdisciplinară foarte bună cu 
dirijare rapidă a cazurilor. 

 Cresterea calitatii serviciilor oferite prin 
abordarea holistica a pacientului (echipa 
multidisciplinara: medici,  asistenti medicali, 
psiholog, asistent social, preot, kinetoterapeut) 
pentru satisfacerea nevoilor identificate sau  la 
nivel de asteptare ale pacientilor 

 Respectarea drepturilor pacientilor 
 Satisfactia pacientilor 
 Definitii de caz clare, incluse in programe de 

sanatate 
 Furnizarea datelor in Registrul national pentru 

pacienti dializati 
 Introducerea de protocoale medicale pe baza 

EBM (Evidence Based Medicine) si 
procedurilor de ingrijiri 

 Conditii hoteliere, masa buna 
 Controlul infectiilor nosocomiale 
 Utilizarea medicamentatiei in mod judicios 

 Rata mare a pacientilor reinternati 
intr-un interval de 30 zile de la 
externare (11,57% in 2015), ceea 
ce arata ori faptul ca pacientului 
nu i s-au acordat ingrijiri medicale 
complete in spital ori lipsa de 
continuitate a actului terapeutic 
prin nepreluarea acestuia la 
externare de reteaua primara sau 
in Ambulatorul Integrat 

 Utilizare nejudicioasa a paturilor 
de spital 

 Costuri ridicate ale unor sectii si 
neindeplinirea indicatorilor de 
performanta 

 

 
 
2. Mediul extern 
In exercitarea atribuţiilor sale, SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU 

colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de 

specialitate din ţară, cu organizaţiile profesionale (Colegiul Medicilor din România, Colegiul 

Farmaciştilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România),  cu 

asociaţiile legal constituite ale pacienţilor, în particular şi cu societatea civilă, în general. 

 

SECTOR OPORTUNITATI AMENINTARI 

Poziţie 
Geografica 

 Adresabilitate mare din județul 
Buzău și zonele limitrofe - Spital 
cu cel mai mare grad de 
competenta (grad III), in judet si 
cea mai importanta institutie in 
asigurarea asistentei medicale in 
judetul Buzau. 

 Accesul la serviciile de sanatate 
pentru zonele din nordul judetului se 
face cu dificultate (distante mari) 

 Proximitatea Bucureştiului, cu 
migrarea pacienţilor către clinicile 
universitare sau clinici private. 
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Politica si 
legislaţia 
 

 Posibilitatea atragerii de fonduri şi 
finanţări prin granturi europene 

 Atragerea de finanțare 
nerambursabilă din fonduri 
europene pentru dezvoltarea 
resurselor umane (cursuri de 
calificare) efectul scontat fiind 
acela de a fideliza angajații, 
aceștia având într-o proporție 
mare (medici, asistenți medicali) 
obligația legală de a efectua 
pregătire profesională continuă pe 
care în prezent o susțin din fonduri 
proprii 

 Alinierea la standardele europene 
impune îmbunătăţirea dotării şi a 
calităţii serviciilor 

 Atragerea de fonduri prin 
implementarea unor programe de 
sănătate 

 

 Imposibilitatea realizării unei strategii 
financiare şi de dezvoltare pe termen 
mediu şi lung datorită finanţării 
insuficiente de la CJAS  

  Nerespectarea decontării de către 
CJAS a unora dintre serviciile 
medicale realizate 

 Contractarea de către CJAS a 
serviciilor medicale se face prin 
negociere, în functie de istoricul 
cazurilor externate în ultimii 5 ani 
încheiaţi şi estimarea pentru anul în 
curs.  

 Contractarea nu ia în calcul şi 
calitatea serviciilor spitalului, 
exprimată prin gradul de satisfacţie al 
pacienţilor externaţi, evoluţia lor post-
tratament, condiţiile de  furnizare etc. 

 Instabilitatea legislativa 
 Posibilitati reduse de utilizare a 

serviciilor de co-plata 
 Lipsa actelor normative cu caracter 

general si specific 
 Numar mare de acte normative 

elaborate cu modificari ulterioare 
repetate 

 Migrarea profesioniştilor spre 
sectorul privat şi spre piaţa de muncă 
din UE pe fondul slabei salarizări din 
sistemul sanitar românesc. 

 Procedura greoaie de ocupare a 
posturilor vacante și temporar 
vacante 

 

Piata serviciilor 
de sanatate 

 Creşterea cererii de servicii 
medicale oferite prin spitalizare de 
zi şi ambulator, datorită 
disfunctionalităţii reţelei primare 
de asistenţă. 

 Derularea Programelor de 
screening ale Ministerului 
Sanatatii va creste adresabilitatea 
catre spital 

  

 Planul National de Paturi, care 
reduce nr. paturi contractate in 
fiecare an 

 Dezvoltarea sistemului privat in 
Ambulatoriu de specialitate, 
laboratoare clinice 

 Aparitia unor spitale private pe 
acelasi segment de piata 

 Standardele europene de acreditare 
cerute sunt greu accesibile pe termen 
scurt datorita finanţării insuficiente. 
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III.2 Evoluţia indicatorilor statistici (2008-2015) şi prognoze pentru perioada 
următoare. 
 

Principalii indicatorii statistici ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău în ultimii 8 ani 
sunt prezentaţi în tabelul I. 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pacienti Externati 40687 41504 39428 36664 33294 33363 32423 32775 
Zile Spitalizare 267077 267125 248625 229757 209999 198539 186445 187909 
ICM 0.7782 0.8677 0.8714 1.0138 0.9926 1.151 1.1738 1.1802 

Decese la 1000 
externati 

14.37 
40931/
588 

15.83 
41556/
658 

17.15 
39595/
679 

18.23 
36695/
669 

22.41 
33294/ 
746 

21.55 
33363/
719 

22.42 
32423/ 
727 

25.29 
32102/ 
812 

Nr. Analize 
Laborator de 
Radiologie 

49946 64229 51650 61228 49770 56570 54366 54775 

Nr. Analize 
Laborator de 
anatomie 
patologica 

5921 5485 6671 8414 10511 13483 14152 13549 

 
In bilanţul ultimilor 8 ani se observă o tendință de scădere a numărului de pacienți 

datorată în principal dezvoltării sistemului de spitalizare de zi și a ambulatorului spitalicesc. 

Se observa însă o ușoară creștere a numărului de externări în 2015 are la bază creşterea 

adresabilităţii către spitalul nostru datorită dezvoltării diverselor sectoare de activitate 

precum şi efectuarea unui număr mai mare de controale medicale pentru pacienţii cu 

afecţiuni cronice cu scopul de a monitoriza mai atent evoluţia acestor bolnavi.  

  Numărul de zile de spitalizare a prezentat în general o tendinţă descrescătoare, 

excepție anul 2015 când a crescut datorită patologiei prezentate. Pentru perioada următoare 

estimăm o scădere a duratei medii de spitalizare prin efortul susţinut al personalului medical 

şi administrativ pe baza rezolvării rapide şi eficiente a cazurilor internate.  

 Numărul de analize de laborator prezintă per ansamblu o tendinţă de creștere acest 

lucru fiind în strânsă legătură cu dezvoltarea serviciilor ca urmare a dotărilor cu echipamente 

noi și performante.Eforturile se vor îndrepta spre reducerea numărului de analize 
nejustificabile din punct de vedere clinic, al internarilor pacientilor cu patologie 
compatibila cu listele de asteptare (prin planificarea internarilor), al reducerii 
polipragmaziei medicamentoase, al reducerii variabilitatii practicii profesionale prin 

introducerea protocoalelor clinice si al ghidurilor de buna practica :altfel spus „ 
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managementul non-calitatii”, economiile realizate permiţând dezvoltarea gamei de 

examinări deja existente prin achizitia de echipamente de lucru performante. 

 

RESURSELE UMANE  
 Indicatori de structura a  resurselor umane 

Categorii de 
personal 

Evoluția structurii de personal Prognoza pentru perioada 

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Medici 110 111 119 125 132 146 
Medici rezid.pe post 35 34 37 25 15 5 
Medici rezid.med. 
familie 1 1         

Farmacist rezident 2 2 2       
Alt pers.sanitar sup 12 12 12 13 13 14 
Pers.sanitar mediu 633 630 611 652 660 680 
Statistacieni 31 29 30 35 35 35 
Farmacii - informatica 3 3 3 3 3 3 

Infirmiere 210 207 203 225 235 245 
Îngrijitoare 52 50 47 60 65 70 
Brancardieri 31 30 29 34 35 38 
Spala., DDD, 
Garderob. 32 30 33 35 40 40 
Conducere + preot 5 5 5 5 5 5 
T.E.S.A. 51 49 51 51 53 55 

Muncitori 43 40 43 47 47 47 
TOTAL 1251 1233 1225 1310 1338 1383 

 

Deficitul de personal existent, determină suprasolicitarea personalului ceea ce creşte 

numărul concediilor medicale și determină adesea o perturbare a programului de lucru. 

Această situație este determinată în principal de restricțiile bugetare și dificultățile legate de 

angajări în funcție de posibilitățile de deblocare ale unor posturi, la care se adaugă cazurile tot 

mai frecvente de migrare a profesioniștilor în străinătate din cauza nivelului scăzut de 

salarizare. 

 Deoarece politicile de acreditare conform cerințelor europene reprezintă o prioritate a  

Ministerului Sănătății, strategia noastră este de a îmbunătăți infrastructura existentă, de a 
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adapta structura spitalului existentă în acest moment la nevoia de servicii medicale solicitate de 

populaţie se înscrie în această linie directoare, spitalul nostru depunând toate eforturile 

necesare în vederea acreditării spitalului și dezvoltarea serviciilor performante din punct de 

vedere medical și financiar. 

 

Alți indicatori resurse umane 2013 2014 2015 
Procentul personalului medical angajat al spitalului din totalalul 
personalului din spital 66.90% 66.42% 66.20% 

Gradul de ocupare cu medici, reprezintă…% din categoria de 
personal medical si ……% din personal total spital 

17.44% 17.82% 19.23% 

11.67% 11.84% 12.73% 
Procentul de personal sanitar mediu este de…..% din total 
personal medical și ……………%  personal total spital 76.94% 80.46% 79.03% 

 53.07% 53.44% 52.32% 
Grad de ocupare al personalului mediu sanitar….% față de statul 
de funcții 

81.67% 80.56% 78.36% 

Grad de ocupare al personalului auxiliar sanitar….% față de statul 
de funcții 79.85% 79.05% 77.80% 

Grad de ocupare al personalului TESA și muncitori….% față de 
statul de funcții 74.01% 80.18% 84.68% 

 
Fata de media nationala, se observa ca proportia medicilor din cadrul SJU Buzau este net 

superioara  mediei nationale (7,11%), dar la nivelul spitalului se inregistreaza o serie de 

specialitati deficitare (neurologie, pediatrie, oncologie, radiologie, cardiologie), ceea ce face ca 

programul de garzi sa se realizeze cu dificultate. 

 
Indicatori de management al resurselor umane 

Categorie de 
indicator DENUMIRE INDICATOR 2012 2013 2014 2015 

Indicatori de 
management a 
resurselor 
umane 

Numar mediu de bolnavi externati 
pe un medic 406 229 360 423,58 

Numar mediu de bolnavi externati la 
o asistenta medicala 82 53 64 72 

Numar mediu de consultatii pe un 
medic in ambulatoriu 1662 1941 1575 1141 

Numar mediu de consultatii pe 
medic in camera de garda/UPU 8396 7442 6009 6762,90 
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SITUATIA FINANCIARA 
 
Evolutia principalilor indicatori economico-financiari pe ultimii trei ani  
 

Categorie 
de 

indicator 

DENUMIRE 
INDICATOR 2012 2013 2014 2015 

C. 
Indicatori 

economico-
financiari 

Execuţia bugetară faţă 
de bugetul de cheltuieli 
aprobat; 

93,92% 83,20% 87,60% 95,8% 

Procentul de venituri 
proprii din total venituri 
(%) – chirii, taxe 
medicale, donatii, 
dobanzi 
 

1,35% 1,19% 1,34% 1,57% 

Procentul cheltuielilor 
de personal din totalul 
cheltuielilor spitalului 
(%); 

Pe plata 54,97% 59,16% 57,07% 59,46% 

Pe 
cheltuiala 58,22% 63,12% 60,46% 61,28% 

Procentul cheltuielilor 
cu medicamentele din 
totalul cheltuielilor 
spitalului – inclusiv 
medicamentele din 
programele de sanatate 
(%); 

 
13,79% 

12,64% 13,98% 12,83% 

Costul mediu pe zi de 
spitalizare, pe fiecare 
secţie; 

191 234 289 332 

Procent cheltuieli de 
capital în total 
cheltuieli 
 

0,32% 6,24% 0,4% 2,87% 

Rezultat financiar la 
finele anului (lei) 
 

1.438.099 6.788.469 8.584.485 60.131 

Disponibil în cont la 
finele anului (lei) 
 

863.454 820.378 2.415.631 481.420 
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Executie buget venituri 
 

DENUMIRE INDICATOR 2013 (lei) 2013 (%) 2014 (lei) 2014 (%) 2015 2015(%) 
Total (incasari realizate) 
din care 82.760.841 100,00% 84.805.630 100,00% 82.456.890 100,00% 

Contract CJAS din care 54.960.437 66,41% 52.353.449 61,73% 59.519.463 72,18% 
DRG, Cronici, Spitalizare 
de zi, Paraclinice 46.983.837 56,77% 46.588.973 54,94% 54.207.162 65,74% 

Ambulatoriu 1.033.090 1,25% 1.145.209 1,35% 1.212.662 1,47% 
Programe naţionale 6.943.510 8,39% 4.619.267 5,45% 4.099.639 4,97% 
Buget de stat  din care 15.134.735 18,29% 17.087.199 20,15% 17.879.097 21,68% 
DSP 13.010.735 15,72% 14.942.199 17,62% 15.733.097 19,08% 
Venituri IML Mina Minovici 2.124.000 2,57% 2.145.000 2,53% 2.146.000 2,60% 
Bugetul local (CJ) 3.711.782 4,48% 14.286.848 16,85% 3.758.454 4,56% 
Consiliul judeten 464.410 0,56% 1.231.521 1,45% 1.816.454 2,20% 
Dotari maternitate, 
tomograf(fonduri MS prin 
CJ  

3.247.372 3,92% 0 0 1.942.000 2,36% 

Sume primite pt plata 
arieratelor 7.676.097 9,28% 13.055.327 15,39% 0 0 
Venituri proprii 
(valorificare bunuri, chirii, 
taxe medicale) 

978.444 1,18% 995.380 1,17% 1.275.112 1,55% 

Sponsorizări 4.000 0,00% 82.754 0,1% 24.764 0,03% 
Proiect cu finanţare 
europeană 295.346 0,36% 0 0 0 0 

 
Costul mediu pe bolnav, pe zi de spitalizare, pe pat în 2015 

 

NR.CRT
. 

DENUMIREA 
SECTIEI 

CHELTUIELI 
SECTII CU 

PATURI 

Nr. 
BOLNAVI  

COST 
MEDIU/ 

BOLNAV 

ZILE 
SPITALI-

ZARE 

COST MEDIU 
PE ZI 

SPITALIZA-
RE 

PATURI COST PE 
PAT 

1 

Medicina 
interna 
+Gastroenter
ologie 5,853,063 3085 1,897 17659 331 80 73,163 

2 Nefrologie 1,223,463 553 2,212 4499 272 15 81,564 
3 Cardiologie 4,965,035 2712 1,831 16998 292 80 62,063 

4 
Chirurgie 
plastica 1,949,566 573 3,402 2742 711 25 77,983 

5 ORL 1,818,511 1371 1,326 5126 355 30 60,617 
6 Infectioase 2,814,989 1251 2,250 7884 357 35 80,428 

7 
Diabet si boli 
nutritie 1,409,116 759 1,857 3919 360 25 56,365 

8 Neurologie 3,981,433 2209 1,802 15029 265 50 79,629 
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9 Chirurgie 5,451,713 2561 2,129 12924 422 70 77,882 

10 
Chirurgie 
infantila 1,503,416 1168 1,287 4332 347 25 60,137 

11 Ortopedie 3,070,030 1104 2,781 8345 368 50 61,401 
12 Urologie 1,492,090 812 1,838 5280 283 25 59,684 
13 Pediatrie 4,464,336 2777 1,608 14142 316 70 63,776 
14 Oftalmolo-gie 935,484 681 1,374 1989 470 15 62,366 
15 DV 642,029 298 2,154 2123 302 10 64,203 
16 Oncologie 1,940,899 1662 1,168 6801 285 30 64,697 
17 TBC 4,598,903 1780 2,584 21067 218 70 65,699 
18 OG I 3,778,277 2182 1,732 8085 467 50 75,566 
19 OG II 4,360,956 2779 1,569 7816 558 55 79,290 

20 
Neonatolo-
gie 3,159,873 2474 1,277 13120 241 50 63,197 

  TOTAL 59,413,182 32791 1,812 179880 330 860 69,085 
 

 
ACTIVITATEA CLINICĂ 

 

Spitalul are ca teritoriu de deservire o suprafata de  6.078 km 2 , unitati administrativ 

teritoriale - 2 municipii, 3 orașe și 82 de comune, o populatie de 440931, cu o adresabilitate 

pe spitalizare continua  la nivelul anului 2015 de 32.775 cazuri (82,4%  din judetul Buzau) şi 

celelalte judeţe (17,52% ). 

 

1. DISTRIBUTIA GEOGRAFICA A ACTIVITATII SPITALULUI – 
spitalizare continua 

 
Județul de proveniență Nr. cazuri 

2014 
%     Nr. cazuri 

2015 
% 

JUDETUL BUZAU 26.652 82,30% 27.034 82,47% 
ALTE JUDETE 5771 17,70% 5.741 17,53% 
TOTAL – sp. continua (acuti + 
cronici) 

32.423 100% 32.775 100% 

 
Spitalul are o adresabilitate extinsa, cazurile provenind din toate regiunile tarii 

(frecventa cea mai mare este din judetul Buzau 82,47% si din judetele limitrofe 17,53% la 

nivelul anului 2015). 
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2. DISTRIBUŢIA ACTIVITĂŢII CLINICE PE SECTII  
 

Sectia % cazuri spitalizate din total 
cazuri 
2014 

% cazuri spitalizate din total 
cazuri 
2015 

Medicina interna 
+Gastroenterologie 

9,76% 9,41% 

Nefrologie 1,85% 1,69% 
Cardiologie 7,95% 8,27% 
Chirurgie plastica 1,75% 1,75% 
ORL 4,42% 4,18% 
Infectioase 3,26% 3,82% 
Diabet si boli nutritie 2.05% 2,31% 
Neurologie 6,47% 6,74% 
Chirurgie 7,75% 7,81% 
Chirurgie infantila 3,69% 3,56% 
Ortopedie 3,45% 3,37% 
Urologie 2,76% 2,48% 
Pediatrie 8,40% 8,47% 
Oftalmologie 1,85% 2,08% 
DV 0,77% 0,91% 
Oncologie 6,39% 5,07% 
TBC 3,83% 5,43% 
OG I 6,64% 6,65% 
OG II 8,96% 8,47% 
Neonatologie 8,01% 7,54% 
TOTAL CAZURI 
SPITALIZATE 

32.423 32.791  

 
 

3. DISTRIBUŢIA ACTIVITĂŢII CLINICE PE TIPURI DE INGRIJIRI, DE  
ACUTI SAU CRONICI  

 
TIP DE INGRIJIRE 

2014 
PROCENT DIN 

TOTAL CAZURI 2015 
PROCENT DIN 

TOTAL 
CAZURI 

Acuţi 31.969 98,59% 32.244 98,37% 
Cronici (TBC + prematuri) 454 1,41% 531 1,63% 
Total cazuri sp. continua 32.423 100% 32.775 100% 
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Volumul activităţii este APROXIMATIV 32.800 PAC/AN (cu o medie lunară de 
2733 cazuri).  

 
4. MORBIDITATE SPITALIZATĂ - PRINCIPALELE CATEGORII MAJORE DE 

DIAGNOSTIC IN SPITAL 
 

 
 

Din punct de vedere al adresabilitatii, se observa ca la nivelul SJU Buzau, au  o 
frecventa crescuta cazurile care prezinta  afectiuni ale aparatului respirator (13,26%), ale 
sistemului nervos (11,96%), ale sistemului circulator (10,25%), tulburari mentale (9,45%), 
ale sistemului digestiv (8,70%). 
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UTILIZAREA SERVICIILOR 
 
 

Categorie de 
indicator DENUMIRE INDICATOR Valori medii 

nationale 2012 2013 2014 2015 

B. Indicatori 
de utilizare a 

serviciilor 

Numar pacienti externati - 
total  

Valoare 
proprie 

 
33294 

 

 
33363 

 
32.423 32.244 

Durata medie de spitalizare 
pe spital  20,20 

 
6,22 

 

 
5,9 

 
5,93 5.88 

Rata de utilizare a paturilor 
pe spital (zile) 292,00 230,8 

 
218,2 

 204,9 190,69 

Rata de utilizare a paturilor 
pe spital (%) 80,00 

 
63,1 

 

 
59,8 

 
56,1 56,80% 

Proportia pacientilor 

internati din totalul 

pacientilor prezentati la 

camera de garda % 

Valoare 
proprie 

 
   31,8 

 
25,86 25,21 52,60% 

Proportia urgentelor din 
totalul pacientilor internati 
% 

30 
 

83,1 
 

77,6 65,7 62,25% 

 
 Durata medie de spitalizare în raport cu mediile naționale se prezintă astfel : 

 

Secția 
DMS 
realizat 
2015 

DMS 
național 

Arsi 1 7.5 11.397 
Boli infectioase 1 7.74 6.474 
Boli infectioase copii 1 5.36 5.575 
Cardiologie 1 6.75 6.029 
Chirurgie generala 1 6.26 6.817 
Chirurgie maxilo-faciala 1 3.1 4.335 
Chirurgie plastica si reparatorie 1 4.29 5.891 
Chirurgie si ortopedie pediatrica 1 3.75 4.35 
Dermatovenerologie 1 7.07 6.925 
Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 1 5.76 5 
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Gastroenterologie 1 6.14 5.457 
HIV/SIDA 1 10.51 7.215 
Medicina interna 1 6.92 6.697 
Nefrologie 1 9.5 6.644 
Neonatologie (nou nascuti) 1 4.35 4.536 
Neurologie 1 7.16 9.5 
Obstetrica-ginecologie 1 3.97 4.493 
Obstetrica-ginecologie 2 3.47 4.493 
Oftalmologie 1 2.91 3.313 
Oncologie medicala 1 3.49 4.648 
Ortopedie si traumatologie 1 7.72 7.013 
Otorinolaringologie (ORL) 1 3.87 5.2 
Pediatrie 1 5.15 4.983 
Pneumologie 1 7.07 8.685 
Terapie intensiva coronarieni -UTIC 1 7.44 6.2 
Urologie 1 6.59 6.049 

 
DMS este acceptabil comparabil cu media națională pe majoritatea sectiilor, dar 

pentru o analiza mai detaliata, aceasta ar trebui raportata pe fiecare CMD. 

 

 Indicele de complexitate a cazurilor la nivelul anului 2015 are o valoare medie 
1,1802 vs 1,1738 valoarea contractata, la un TCP – 1500 lei 
 

Indicele de complexitate al cazurilor pe spital si pe fiecare sectie   2014 2015 
Pe spital 1,1738 1.1802 
Arşi (compartiment) 1,3618 1.1792 
Boli infecţioase (secţie) 1,0825 1.0939 
Boli infectioase copii (compartiment) 0,9164 0.8810 
Cardiologie (secţie) 1,0806 1.0611 
Chirurgie generală (secţie) 1,6923 1.4996 
Chirurgie maxilofaciala (compartiment) 0,8248 0.8087 
Chirurgie plastică şi reparatorie (secţie) 1,0031 1.1130 
Chirurgie si ortopedie pedriatică (sectie) 1,5139 1.5096 
Dermatavenerologie (compartiment) 1,4264 1.5813 
Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (sectie) 1,2484 1.3094 
HIV /SIDA (compartiment) 5,3307 5.4021 
Medicina interna (secţie) 1,0408 1.0702 
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Gastroenterologie 1,1506 1.1359 
Nefrologie (compartiment) 1,1378 1.2562 
Neonatologie nou nascuti (sectie) 0,7457 0.7182 
Neurologie (secţie) 1,5769 1.6318 
Obstetrica - ginecologie I(sectie) 1,0526 1.0423 
Obstetrica - ginecologie II(sectie) 1,0019 1.0156 
Oftalmologie (compartiment independent) 0,7720 0.7757 
Oncologie medicala (secţie) 0,9477 0.9665 
Ortopedie si traumatologie (secţie) 2,0040 2.0179 
Otorinolaringologie (ORL)(sectie) 1,3159 1.4328 
Pediatrie (secţie) 0,8646 0.9160 
Pneumologie(sectie) 1,3773 1.3063 
Terapie intensivă coronarieni-UTIC (compartiment) 1,2088 1.1559 
Urologie (secţie) 1,0663 1.1125 
 
 
 Rata de utilizare a patului pe 2015 este deficitară pe următoarele secții : 

 

Sectii/doctori 
Rata de 

utilizare pat 
2014 

Rata de 
utilizare 
pat 2015 

Arsi 1 10,70% 23.32% 
Chirurgie maxilo-faciala 1 35,50% 28.74% 
Chirurgie si ortopedie pediatrica 1 49,40% 48.49% 
Dermatovenerologie 1 45,10% 60,42% 
Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 1 43,40% 48.53% 
Gastroenterologie 1 23,20% 43.89% 
HIV/SIDA 1 31,40% 26.70% 
Obstetrica-ginecologie 1 43,30% 46.05% 
Obstetrica-ginecologie 2 44,50% 46.57% 
Oftalmologie 1 29,60% 36.41% 
Ortopedie si traumatologie 1 59,60% 46.40% 
Otorinolaringologie (ORL) 1 50,90% 49.38% 

 
 
 Situaţia indicelui de operabilitate în secţiile de profil arată faptul că în 2015 cele mai 

mari valori le-au avut secţiile de Oftalmologie : 83,17% şi Chirurgie plastică si 

reparatorie de 79,13%  
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Sectii chirurgicale – indice de operabilitate 2014 2015 
Oftalmologie (compartiment independent) 83% 83.17 
ORL 31,7% 36,09 
Chirurgie maxilo-faciala 28,49% 25,81 
Chirurgie plastică şi reparatorie (secţie) 72,18% 79.13 
Chirurgie si ortopedie pedriatică (sectie) 79,03% 74.86 
Ortopedie si traumatologie (secţie) 75,65% 74.28 
Chirurgie generală (secţie) 68,73% 66.04 
Urologie 37,93% 44,00 
Obstetrica - ginecologie II(sectie) 56,56% 53.32 
Obstetrica - ginecologie I(sectie) 55,49% 52.43 
Total spital 59,7% 59,24% 
 
 Se remarca un indice de operabilitate la nivelul anilor 2014 (59,7%) si 2015 (59,25%), 
sub nivelul optim de 80%. 

 
6. CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE  

 
Categorie 

de 
indicator 

DENUMIRE INDICATOR 
Valori 
medii 

nationale 
2012 2013 2014 2015 

D. 
Indicatori 
de calitate 

Rata mortalitatii intraspitalicesti pe 
spital % 1,58 2,15 

 
2,2 

 2,24 2,46 

Rata infectiilor nosocomiale % Valoare 
proprie 

0,072 
 

0,2 
 0,222 0,36 

Rata pacientilor reinternati intr-un 
interval de 30 zile de la externare % 

8,90 – val. 
propusa 9,32 10,56 10,84 11,57 

Proportia pacientilor decedati la 
24ore de la internare % 

0,35 – 
valoare 
propusa 

0,41 0,38 0,48 0,27 

Proportia pacientilor decedati la 48 
ore de la interventia chirurgicala % 

0,02 – val. 
propusa 0,01 0,03 0,018 0,002 

Indice de concordanta intre 
diagnosticul la internare si 
diagnosticul la externare % 

60% - val. 
propusa 58,65 58,57 63,4 66,33 

Procentul pacientilor internati si 
transferati catre alte spitale % 

Valoare 
proprie 0,23 0,93 1,07 0,26 

Numar reclamatii / plangeri pacienti Valoare 
proprie 3 2 3 5 
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III.3. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ÎN ANII 2014 și 2015 
 
Tabel.IV 

Categoria de 
indicatori Denumire indicator 

Valoarea 
indicatorilor 

realizati in 
anul 2014  

Valoarea 
indicatorilor 

realizati in 
2015  

Indicatori 
de 
management 
al resurselor 
umane 
  
  
  
  
  
  

Numar mediu de bolnavi externati pe un medic 360 423.58 
Nr.mediu de bolnavi externati la o asistenta medicala 64 72.00 
Numarul mediu de consultatii pe un medic in 
ambulatoriu 1575 1141.69 
Numar mediu de consultatii pe medic in camera de 
garda / UPU 6009 6762.90 
Proportia medicilor din totalul personalului angajat 11.71 9.83 
Proportia personalului medical din totalul personalului 
angajat al spitalului 63.24 60.36 
Proportia personalului medical cu studii superioare din 
totalul personalului medical 26.6 16.02 

Indicatori 
de utilizare 
a serviciilor 
  
  
  
  

Numarul de bolnavi externati  total spital si pe sectii 
(internare continua) 32423 32244 
Medicina interna (secţie) 2804 2484 
Gastroenterologie 361 602 
Nefrologie (compartiment) 599 544 
Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (sectie) 665 759 
Cardiologie (secţie) 1909 2033 
Terapie intensivă coronarieni-UTIC (compartiment) 670 676 
Neurologie (secţie) 2097 2205 
Chirurgie generală (secţie) 2513 2556 
Chirurgie si ortopedie pedriatică (sectie) 1198 1163 
Chirurgie plastică şi reparatorie (secţie) 438 455 
Arşi (compartiment) 129 118 
Ortopedie si traumatologie (secţie) 1118 1103 
Urologie (secţie) 895 811 
ATI (secţie)                                                      
(transferati) 2317 5560 
Toxicologie (compartiment)                              
(transferati) 4 3 
Pediatrie  (secţie) 2722 2756 
Otorinolaringologie (ORL)(sectie) 1245 1197 
Chirurgie maxilofaciala (compartiment) 188 173 
Oftalmologie (compartiment independent) 600 681 

 

ATI obstetrica-ginecologie(compartiment)        
(transferati) 1775 3040 
Obstetrica - ginecologie I(sectie) 2152 2178 
Obstetrica - ginecologie II(sectie) 2904 2776 
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Neonatologie nou nascuti (sectie) 2336 2226 
Neonatologie prematuri (compartiment) 262 236 
Dermatavenerologie (compartiment independent) 250 298 
Oncologie medicala (secţie) 2073 1660 
Pneumologie(sectie) 1047 1552 
Pneumologie TBC(compartiment) 192 226 
Boli infecţioase (secţie) 384 536 
HIV /SIDA (compartiment) 64 56 
Boli infectioase copii (compartiment) 608 646 
St.Hemodializa                                             (transferati) 262 30 

 

Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate 
prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale 
spitalicesti acordate, pe spital si pe fiecare sectie (%) 15.5 25.44 

 

Medicina interna (secţie) 15.5 13.52 
Gastroenterologie 32.8 44.13 
Nefrologie (compartiment) 35.3 55.54 
Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (sectie) 16.6 40.08 
Cardiologie (secţie) 12.4 28.64 
Chirurgie generală (secţie) 5.1 6.02 
Chirurgie si ortopedie pedriatică (sectie) 16.6 14.77 
Chirurgie plastică şi reparatorie (secţie) 30.6 41.81 
Ortopedie si traumatologie (secţie) 19.6 19.22 
Urologie (secţie) 7.9 3.96 
Pediatrie I (secţie) 7.4 9.30 
Otorinolaringologie (ORL)(sectie) 14.5 18.85 
Chirurgie maxilofaciala (compartiment) 14.5 19.39 
Oftalmologie (compartiment independent) 9.4 17.16 
Obstetrica - ginecologie I(sectie) 10.2 12.13 
Obstetrica - ginecologie II(sectie) 3.5 4.01 
Oncologie medicala (secţie) 40.7 51.95 
Pneumologie 38.1 43.10 
Boli infecţioase (secţie) 34.1 62.47 
HIV /SIDA (compartiment) 22.9 1.96 

 

Durata medie de spitalizare total spital si pe fiecare 
sectie  5.93 5.88 

 

Medicina interna (secţie) 7.05 6.89 
Gastroenterologie 6.61 6.13 
Nefrologie (compartiment) 7.87 9.68 

 

Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (sectie) 6.54 5.81 
Cardiologie (secţie) 6.99 6.72 
Terapie intensivă coronarieni-UTIC (compartiment) 8.23 7.48 
Neurologie (secţie) 7.17 7.13 
Chirurgie generală (secţie) 6.45 6.22 
Chirurgie si ortopedie pedriatică (sectie) 3.84 3.75 
Chirurgie plastică şi reparatorie (secţie) 4.74 4.27 
Arşi (compartiment) 6.72 7.39 
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Ortopedie si traumatologie (secţie) 10.25 7.73 
Urologie (secţie) 7.12 6.50 
Pediatrie I (secţie) 5.23 5.18 
Otorinolaringologie (ORL)(sectie) 3.92 3.86 
Chirurgie maxilofaciala (compartiment) 3.55 3.10 
Oftalmologie (compartiment independent) 2.79 2.95 
Obstetrica - ginecologie I(sectie) 4.02 3.96 
Obstetrica - ginecologie II(sectie) 3.47 3.46 
Neonatologie nou nascuti (sectie) 4.25 4.34 
Neonatologie prematuri (compartiment) 13.14 13.24 
Dermatavenerologie (compartiment independent) 6.58 7.04 
Oncologie medicala (secţie) 3.85 3.54 
Pneumologie(sectie) 7.63 7.02 
Pneumologie TBC(compartiment) 40.39 40.29 
Boli infecţioase (secţie) 7.36 7.64 
HIV /SIDA (compartiment) 10.36 10.70 
Boli infectioase copii (compartiment) 5.18 5.31 

 
Rata de utilizare a paturilor                        (zile) 204.9 190.69 

 

Medicina interna (secţie) 248.9 273.57 
Gastroenterologie 84.5 146.58 
Nefrologie (compartiment) 275.7 316.13 
Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (sectie) 158.6 162.08 
Cardiologie (secţie) 188.7 205.17 
Terapie intensivă coronarieni-UTIC (compartiment) 285.1 227.00 
Neurologie (secţie) 308.3 283.42 
Chirurgie generală (secţie) 187.4 209.40 
Chirurgie si ortopedie pedriatică (sectie) 180.4 161.96 
Chirurgie plastică şi reparatorie (secţie) 158.5 172.50 
Arşi (compartiment) 39.1 77.90 
Ortopedie si traumatologie (secţie) 217.7 154.98 
Urologie (secţie) 252.2 189.48 
ATI (secţie) 177.0 178.38 
Pediatrie I (secţie) 225.1 181.56 
Otorinolaringologie (ORL)(sectie) 186.0 164.92 

 

Chirurgie maxilofaciala (compartiment) 129.4 96.00 
Oftalmologie (compartiment independent) 108.1 121.60 
ATI obstetrica-ginecologie(compartiment) 252.5 225.70 
Obstetrica - ginecologie I(sectie) 157.9 153.82 
Obstetrica - ginecologie II(sectie) 162.6 155.55 
Neonatologie nou nascuti (sectie) 307.2 296.33 
CTI NN 218.4 165.70 
Neonatologie prematuri (compartiment) 184.7 13.50 
Dermatavenerologie (compartiment independent) 164.6 201.80 
Oncologie medicala (secţie) 264.1 182.23 
Pneumologie(sectie) 318.9 398.24 
Pneumologie TBC(compartiment) 172.9 198.36 
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Boli infecţioase (secţie) 145.1 195.32 
HIV /SIDA (compartiment) 114.7 89.17 
Boli infectioase copii (compartiment) 293.0 312.90 

 
Rata de utilizare a paturilor                        (%) 56.1 56.80 

 

Medicina interna (secţie) 68.2 81.91 
Gastroenterologie 23.2 43.89 
Nefrologie (compartiment) 75.5 94.65 
Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (sectie) 43.4 48.53 
Cardiologie (secţie) 51.7 61.43 
Terapie intensivă coronarieni-UTIC (compartiment) 78.1 67.96 
Neurologie (secţie) 84.5 84.86 
Chirurgie generală (secţie) 51.3 62.69 
Chirurgie si ortopedie pedriatică (sectie) 49.4 48.49 
Chirurgie plastică şi reparatorie (secţie) 43.4 51.65 
Arşi (compartiment) 10.7 23.32 
Ortopedie si traumatologie (secţie) 59.6 46.40 
Urologie (secţie) 69.1 56.73 
ATI (secţie) 48.5 53.41 
Pediatrie I (secţie) 61.7 54.36 
Otorinolaringologie (ORL)(sectie) 50.9 49.38 
Chirurgie maxilofaciala (compartiment) 35.5 28.74 
Oftalmologie (compartiment independent) 29.6 36.41 
ATI obstetrica-ginecologie(compartiment) 69.2 67.57 
Obstetrica - ginecologie I(sectie) 43.3 46.05 
Obstetrica - ginecologie II(sectie) 44.5 46.57 
Neonatologie nou nascuti (sectie) 84.2 88.72 
CTI NN 59.8 49.61 
Neonatologie prematuri (compartiment) 50.6 4.04 
Dermatavenerologie (compartiment independent) 45.1 60.42 
Oncologie medicala (secţie) 72.4 54.56 

 

Pneumologie(sectie) 87.4 119.23 
Pneumologie TBC(compartiment) 47.4 59.39 
Boli infecţioase (secţie) 39.8 58.48 
HIV /SIDA (compartiment) 31.4 26.70 
Boli infectioase copii (compartiment) 80.3 93.68 

 

Indicele de complexitate al cazurilor pe spital si pe 
fiecare sectie  1.1738 1.1802 

 

Arşi (compartiment) 1.3618 1.1792 
Boli infecţioase (secţie) 1.0825 1.0939 
Boli infectioase copii (compartiment) 0.9164 0.8810 
Cardiologie (secţie) 1.0806 1.0611 
Chirurgie generală (secţie) 1.6923 1.4996 
Chirurgie maxilofaciala (compartiment) 0.8248 0.8087 
Chirurgie plastică şi reparatorie (secţie) 1.0031 1.1130 
Chirurgie si ortopedie pedriatică (sectie) 1.5139 1.5096 
Dermatavenerologie (compartiment) 1.4264 1.5813 
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Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (sectie) 1.2484 1.3094 
HIV /SIDA (compartiment) 5.3307 5.4021 
Medicina interna (secţie) 1.0408 1.0702 
Gastroenterologie 1.1506 1.1359 
Nefrologie (compartiment) 1.1378 1.2562 
Neonatologie nou nascuti (sectie) 0.7457 0.7182 
Neurologie (secţie) 1.5769 1.6318 
Obstetrica - ginecologie I(sectie) 1.0526 1.0423 
Obstetrica - ginecologie II(sectie) 1.0019 1.0156 
Oftalmologie (compartiment independent) 0.7720 0.7757 
Oncologie medicala (secţie) 0.9477 0.9665 
Ortopedie si traumatologie (secţie) 2.0040 2.0179 
Otorinolaringologie (ORL)(sectie) 1.3159 1.4328 
Pediatrie (secţie) 0.8646 0.9160 
Pneumologie(sectie) 1.3773 1.3063 
Terapie intensivă coronarieni-UTIC (compartiment) 1.2088 1.1559 
Urologie (secţie) 1.0663 1.1125 

 

Procentul bolnavilor cu interventii chirurgicale din 
totalul bolnavilor externati din sectiile chirurgicale 
(%) 59.7 59.24 

 

Chirurgie generală (secţie) 68.73 66.04 
Chirurgie maxilofaciala (compartiment) 28.49 25.81 
Chirurgie si ortopedie pedriatică (sectie) 79.03 74.86 
Chirurgie plastică şi reparatorie (secţie) 72.18 79.13 
Arşi (compartiment) 60.63 48.98 
Ortopedie si traumatologie (secţie) 75.65 74.28 
Urologie (secţie) 37.93 44.00 

 

Otorinolaringologie (ORL)(sectie) 31.7 36.09 
Oftalmologie (compartiment independent) 83 83.17 
Obstetrica - ginecologie I(sectie) 56.56 52.43 
Obstetrica - ginecologie II(sectie) 55.49 53.32 

  
Proportia pacientilor internati din totalul pacientilor 
prezentati la camera de garda  % 25.21 52.60 

  
Proportia urgentelor din totalul bolnavilor internati 
pe spital si pe fiecare sectie(%) 65.7 62.25 

 

Medicina interna (secţie) 85.4 85.95 
Gastroenterologie 77.3 74.26 
Nefrologie (compartiment) 79.0 75.87 
Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (sectie) 45.1 43.60 
Cardiologie (secţie) 72.2 75.92 
Terapie intensivă coronarieni-UTIC (compartiment) 119.4 93.37 
Neurologie (secţie) 91.1 91.76 
Chirurgie generală (secţie) 83.2 87.15 
Chirurgie si ortopedie pedriatică (sectie) 76.3 76.35 
Chirurgie plastică şi reparatorie (secţie) 69.2 69.72 
Arşi (compartiment) 93.8 96.94 
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Ortopedie si traumatologie (secţie) 87.5 87.50 
Urologie (secţie) 57.1 57.24 
Pediatrie I (secţie) 103.0 98.13 
Otorinolaringologie (ORL)(sectie) 63.5 67.76 
Chirurgie maxilofaciala (compartiment) 65.4 63.87 
Oftalmologie (compartiment independent) 16.8 18.30 
Obstetrica - ginecologie I(sectie) 80.1 48.71 
Obstetrica - ginecologie II(sectie) 81.3 52.52 
Neonatologie prematuri (compartiment) 0.1 0.00 
Dermatavenerologie (compartiment independent) 6.0 2.46 
Oncologie medicala (secţie) 9.7 10.05 
Pneumologie(sectie) 55.1 56.90 
Pneumologie TBC(compartiment) 20.3 17.65 
Boli infecţioase (secţie) 17.2 53.29 
HIV /SIDA (compartiment) 21.9 88.00 
Boli infectioase copii (compartiment) 6.3 35.19 
Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu 86617 65032.00 

Indicatori 
de calitate 

Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe 
fiecare sectie 2.24 2.46 

 

Medicina interna (secţie) 6.60 7.61 
Gastroenterologie 4.16 3.33 
Nefrologie (compartiment) 4.67 4.29 
Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (sectie) 0.60 0.86 

 

Cardiologie (secţie) 2.20 2.08 
Terapie intensivă coronarieni-UTIC (compartiment) 6.42 5.31 
Neurologie (secţie) 8.63 10.73 
Chirurgie generală (secţie) 3.02 4.03 
Chirurgie si ortopedie pedriatică (sectie)   0.09 
Chirurgie plastică şi reparatorie (secţie) 0.46 0.25 
Arşi (compartiment) 2.33 1.02 
Ortopedie si traumatologie (secţie) 1.52 0.82 
Urologie (secţie) 0.67 0.83 
Pediatrie I (secţie) 0.04 0.12 
Otorinolaringologie (ORL)(sectie) 0.64 0.75 
Chirurgie maxilofaciala (compartiment)   0.65 
Oftalmologie (compartiment independent)   0.00 
Obstetrica - ginecologie I(sectie)   0.00 
Obstetrica - ginecologie II(sectie)   0.00 
Neonatologie nou nascuti (sectie) 0.64 0.15 
Neonatologie prematuri (compartiment)   4.00 
Dermatavenerologie (compartiment independent)   0.00 
Oncologie medicala (secţie) 3.04 2.07 
Pneumologie(sectie) 1.91 3.18 
Pneumologie TBC(compartiment) 4.17 4.41 
Boli infecţioase (secţie) 1.82 1.85 
HIV /SIDA (compartiment) 4.69 2.00 
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Boli infectioase copii (compartiment)   0.00 
Rata infectiilor nozocomiale,  pe total spital si pe 
fiecare sectie   % 0.222 0.36 
Medicina interna (secţie) 0.178 0.250 
Nefrologie (compartiment) 0.334 1.260 
Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (sectie)   0.000 
Cardiologie (secţie) 0.052 0.030 
Terapie intensivă coronarieni-UTIC (compartiment)   0.000 
Neurologie (secţie) 0.191 0.720 
Chirurgie generală (secţie) 0.318 1.130 
Chirurgie si ortopedie pedriatică (sectie)   0.000 
Chirurgie plastică şi reparatorie (secţie) 0.228 0.180 
Arşi (compartiment)   0.000 
Ortopedie si traumatologie (secţie) 2.952 1.350 
Urologie (secţie) 0.335 0.240 
ATI (secţie) 0.259 0.300 
Toxicologie (compartiment) 0 0.000 
Pediatrie I (secţie) 0 0.250 

  Otorinolaringologie (ORL)(sectie) 0 0.000 

 

Chirurgie maxilofaciala (compartiment) 0 0.000 
Oftalmologie (compartiment independent) 0 0.000 
ATI obstetrica-ginecologie(compartiment) 0 0.000 
Obstetrica - ginecologie I(sectie) 0 0.000 
Obstetrica - ginecologie II(sectie) 0 0.000 
Neonatologie nou nascuti (sectie) 0.128 0.320 
Neonatologie prematuri (compartiment) 0 0.000 
Dermatavenerologie (compartiment independent) 0 0.000 
Oncologie medicala (secţie) 0 0.060 
Pneumologie(sectie) 0 0.000 
Pneumologie TBC(compartiment) 0.573 0.630 
Boli infecţioase (secţie) 0 0.080 
HIV /SIDA (compartiment) 0 0.000 
Boli infectioase copii (compartiment) 0 0.000 
Rata pacientilor reinternati in tervalul de 30 de zile de la 
externare 10.84 11.57 
Proportia pacientilor decedati la 24 de h de la internare 0.48 0.19 
Proportia pacientilor decedati la 48 de h de la 
interventia chirurgicala 0.18 0.19 
Indice de concordanta intre diagnosticul la internare si 
diagnosticul la externare 63.4 66.33 
Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din 
totalul bolnavilor internati 1.07 0.26 
Numarul de reclamatii/plangeri ale pacientilor 
inregistrate 3 5 
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CAPITOLUL IV  Direcții strategice ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 
 
Obiective generale stabilite a se realiza în termen de 5 ani sunt : 
 

1. Creşterea adresabilităţii şi a performanţei Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău și 
furnizarea unor servicii medicale cuprinzătoare de calitate tot mai bună. 

2. Revizuirea structurii spitalului (structuri noi, dezvoltarea structurilor spitalului de zi şi 
a ambulatoriului), pentru creșterea veniturilor și raționalizarea cheltuielilor. 

3. Asigurarea reparațiilor capitale, relocări, recompartimentări, consolidări, dotări și 
extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

4. Evaluarea performantelor profesionale și promovarea personalului 
 
Obiective propuse a se realiza pe termen mediu – 1 - 3 ani 
In vederea realizării obiectivelor enumerate s-a realizat si bugetul de venituri si cheltuieli 
propus pentru anul 2016 și estimările pe anii 2017 - 2018 (anexa la prezentul plan strategic) 
  
IN DOMENIUL SERVICIILOR MEDICALE: 
a) Darea în funcțiune a noii Maternități și relocarea secțiilor specifice în clădirea 
nouă care respectă standarde de cea mai înaltă calitate. 
Buget estimat: 19.320.000 lei - prin  fonduri alocate de Consiliul Judetean 
Termen de realizare: 30.12.2016 
b) Crearea condiţiilor şi circuitelor adecvate de funcţionare conform standardelor de 
calitate specifice prin relocări în spaţii noi sau realizarea de lucrări capitale de reabilitare a 
UPU –SMURD și Bloc Operator 
Buget estimat: 10.000.000 lei – pentru Bloc Op. prin  fonduri alocate de Consiliul Judetean 

22.500.000 lei – pentru extindere si dotare a UPU, prin  fonduri alocate de 
Consiliul Judetean 

Termen de realizare: 12.2017 
Responsabil: Comitet director 
c) Reabilitare/modernizare spital Parscov si darea in functiune a unitatii exterioare 
Buget estimat: 910.000,00 lei – Fonduri alocate Consiliu Judetean Buzau 
Termen de realizare:12.2017 
Responsabil: Comitet director 
d) Diversificarea serviciilor medicale, printr-o restructurare şi modernizare 
permanentă; 
e) Obţinerea punctajului maxim la evaluarea efectuată de Casa de Asigurări de 
Sănătate; 
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f) Realizarea obiectivelor stabilite in planul de dezvoltare și planul de management
cu accent pe: 
• Imbunătăţirea calităţii datelor din SMDP,
• Instituirea unui sistem de control asupra datelor raportate,
• Efectuarea analizelor de   performanţă la  nivel de spital, secţie, 
compartiment şi medici pe baza datelor corecte; 
g) Promovarea serviciilor spitalului printr-o politică adecvată de marketing prin
imbunatatirea siteului de prezentare a Spitalului si lansarea unei campanii de promovarea a 
spitalului in mass media. 
Activitati 
 elaborarea unui logo si a unui set de mesaje de prezentare, centrate pe ideea de spital nou,

sistem ISO implementat, spital acreditat, aparatura moderna , parteneriate valoroase,
revizuire anuala

 tiparirea de pliante, postere cu mesajele de promovare
 prezentarea activitatii spitalului in emisiuni televizate
Indicatori masurabili. 
1. Nr accesari in evolutie
2. Sondaj de opinie online
3. Nr emisiuni tv
4. Nr pliante , postere afisate
Termen anual : permanent 
Responsabil: purtator de cuvant , relatii cu publicul. 
h) Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociatii, servicii sociale,
medico-sociale si de ingrijire la domiciliu, in scopul asigurarii integrarii sociale si a 
continuitatii ingrijirilor acordate pacientului 
Activitati: 
 Incheierea de parteneriate cu asociatii, fundatii sau alti furnizori de servicii sociale sau

medeico-sociale pentru preluarea sau asistenta acordata pacientilor internati sau la
externarea pacientilor

 Incheierea de parteneriate cu cultele religioase pentru a oferi asistenta spirituala fara
discriminare

Indicatori masurabili: 
 Nr parteneriate incheiate pe tip de parteneriat

Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : semestrial 
Termen de realizare trim IV 2016 
Responsabil: Managerul, Directorul Medical 
h). Implementarea unui sistem de evaluare si monitorizare continua a calitatii serviciilor 
medicale in spital, prin implementarea si mentinerea standardelor ISO 9001:2008 ISO 
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Activitati 
 Desemnarea unui responsabil cu calitatea serviciilor medicale pe spital 

Responsabil: managerul 
 Imbunatatirea activitatii nucleului de calitate 

Responsabil: directorul medical 
 Elaborarea, implementarea si revizuirea periodica a planului de calitate anual pe spital 
Responsabil: directorul medical 
Indicatori masurabili: 
 Decizie cu responsabilul managementului calitatii servixiilor pe spital 
 Numar rapoarte ale activitatii SMC pe spital, ale nucleului calitatii 
 Plan de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale existent si revizuit periodic 
 Certificare ISO obtinuta 
Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial 
Termen de realizare: trim IV 2016 
Responsabil: Managerul, Directorul Medical 
 
2. IN  DOMENIUL MANAGEMENTULUI ECONOMICO-FINANCIAR: 
a) Implementarea sistemelor de control intern/managerial în administraţia publică locală 
b) Urmărirea realizării planului anual de achiziții publice; 
c) Realizarea  investiţiilor  şi  a  lucrărilor  de  reparaţii  curente  şi  capitale  prevăzute  
în  planul de dezvoltare a spitalului; 
d) Repartizarea  bugetului  de venituri  şi cheltuieli  ale spitalului pe secţii pe baza  
propunerilor fundamentate ale şefilor de secţii; 
e) Urmărirea  permanentă  a  execuţiei  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  pe  secţii,  
conform contractului încheiat cu şefii de secţii; 
f) Urmărirea  permanentă  a respectării  disciplinei  economica-financiare  la nivelul  
secţiilor, prin intermediul consiliului  medical; 
g) Organizarea şi desfăşurarea continuă a activităţii de audit public intern, conform legii. 
h) Preocupare  permanentă  pentru  identificarea  de noi  surse pentru  creşterea 
veniturilor proprii ale spitalului, in limitele legii; 
Indicatori economico-financiari. 
1. execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat; 
2. procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului; 
3. procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurări 
          de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
4. pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul 
           Ministerului Sănătătii cu această destinatie; 
5. procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului; 
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6. costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie; 
7. procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma "venituri 
8. proprii" înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obţinute de spital, 
           exclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate). 
 
Monitorizare, evaluare, raportare. 
 Monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor efectuate de spital; 
 Monitorizarea cheltuielilor de personal; 
 Monitorizarea periodica, prin sistemul operativ de raportare, a angajamentelor bugetare si 

a plaţilor efectuate pentru bunuri si servicii de către unitatile sanitare cu paturi finantate 
integral din venituri proprii. 

Termen: permanent 
Responsabil: Comitet Director, Director Financiar Contabil. 
 
3.  IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI PERFORMANTEI/CALITĂȚII 
SERVICIILOR: 

Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce in ce mai important in domeniul 
sanatatii, deoarece creste gradul de informare al pacienţilor, concomitent cu progresele 
tehnologice si terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre 
care cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficienta, continuitatea ingrijirilor, 
siguranţa pacientului, competenta echipei medicale, satisfactia pacientului, dar si a 
personalului medical. Conform legii, Ministerul Sănătăţii reglementează şi aplică măsuri de 
creştere a calităţii serviciilor medicale. 
Responsabil: comitetul director 
Termen de realizare : permanent 
Monitorizare : trimestrial 
Evaluare : anual  
Indicatori de calitate 
1) rata mortalităţii intraspitaliceşti, pe total spital şi pe fiecare secţie; 
2) rata infecţiilor nosocomiale, pe total spital şi pe fiecare secţie; 
3) rata bolnavilor reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare; 
4) indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare; 
5) procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor internaţi; 
6) numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate; 
7) Analizeaza gradul de satisfactie al pacienţilor, prin chestionare de satisfactie si ia 
masuri in consecinţa; 
8) Număr masuri de imbunatatire a activitatii luate in urma anaiizarii gradului de 
satisfactie al pacienţilor. 
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Activitati: 
a) Monitorizarea permanentă a derulării activităţii spitalului şi a indicatorilor de 
performanţă  ai managementului  spitalului; 
b) Controlul   permanent   al  realizării   obiectivelor   din  planul strategic şi din   planul 
de management; 
c) Urmărirea utilizării raţionale a tuturor resurselor financiare ale spitalului; 
d) Monitorizarea  permanentă  a programelor naționale care se derulează în spital 
e) Prelungira anuală a certificării conform standardului: 
• SR EN ISO 9001:2008; 
f)  Crearea condiţiilor  necesare  prestării  unor servicii medicale  de calitate de către 
personalul medico-sanitar din spital; 
g) Dezvoltarea protocoale interne de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza 
recomăndarilor consiliului medical; 
h) Control  permanent  al  calităţii  serviciilor  medicale  oferite  de  spital,  coordonată  
de  directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al SMC; 
i) Creșterea satisfacției pacienților prin asigurarea îmbunătățirii continue a condiţiilor  
de  cazare,  igienă,  alimentaţie  şi  prevenirea  infectiilor nosocomiale; 
j)  Analiza periodică a modului de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului 
director, ai consiliului medical, nucleului calităţii şi consiliului etic, dispunând măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii; 
k) Urmărirea permanentă a modului de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu 
privire la respectarea  drepturilor pacientului. 
l)  Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale  
Activitati 
 Reducerea pana la eliminare a infectiilor nosocomiale asociate actelor invazive  
 Controlul raspandirii bacteriilor multirezistente si emergenta fenomenelor infectioase cu 

potential epidemic 
 Intensificarea sistemului de supraveghere si control al IN 
 Implicarea organizatiei la toate nivelurile in politicia de prevenire a IN si gestiunea 

riscului infectios 
 Luarea de masuri in vederea prevenirii transmiterii incrucisate a microorganismelor 
  
Indicatori masurabili: 
 rata infectiilor nosocomiale ( nr infectii nosocomiale/ nr pacienti externati) pe total spital 

si pe sectii 
Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : lunar, trimestrial si anual 
Termen de realizare: permanent 
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Responsabil: manager, dir. ec, dir. medical, dir. ingrijiri, SPCIN, medicii sefi de sectie, 
asistentele sefe de sectie 
Buget necesar: 1.470.000 lei 
 
4. IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE: 
a). Îmbunătățirea continuă a planului de formare a personalului pe baza obiectivelor specifice 
secțiilor și compartimentelor spitalului și suplimentarea sumelor alocate în acest sens în 
bugetul de venituri și cheltuieli 
Activitati: 
 aplicarea  planului de formare profesionala, elaborat pe baza propunerilor sefilor de sectii, 

avizat de catre Consiliul Medical si aprobat de comitetul director 
 organizarea de cursuri de pregatire cu personalul medico-sanitar la nivelul spitalului 
Indicatori masurabili: 
 Numar de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal  
Termen de realizare: permanent 
Responsabil: Director Medical, sef serviciu RUNOS 
Buget necesar: 20.000 lei 
b). Realizarea estimării de specialiști pe următorii 3 – 7 ani pe baza evoluției prevăzute a 
structurii de personal cu transmiterea anuală către Ministerul Sănătății în vederea scoaterii la 
concurs a posturilor de rezidențiat 
Termen de realizare: permanent 
Responsabil: Director Medical, sef serviciu RUNOS 
c). Realizarea și transmiterea estimărilor posturilor vacante și bugetate pe anul 2016 în 
vederea demarării procedurilor pentru ocuparea acestora prin concurs. 
Termen de realizare: permanent 
Responsabil: Director Medical, sef serviciu RUNOS 
d). Urmărirea încadrării eficiente in timp a activităţilor din spital şi respectarea termenelor 
asumate; 
e). Incheierea contractelor de administrare cu şefii de secţii şi laboratoare; 
Termen de realizare: 30.12.2016 
Responsabil: Manager, sef serviciu RUNOS 
f). Control periodic a încheierii asigurărilor de malpraxis de catre personalul medical din 
spital. 
Termen de realizare: permanent 
Responsabil: Manager, dir. medical, dir. ingrijiri, sef serviciu RUNOS 
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g). Identificarea unor facilităţi pentru atragerea personalului medical in zona. 
Activitati: 
 instituirea unui sistem de informare a absolvenţilor şi a personalului medical în privinţa

avantajelor din aceasta zona, fie şi pentru o perioadă de timp scurtă (2-3 ani);
 stabilirea de stimulente financiare şi profesionale graduale, salariu la nivelul unui spital

orasenesc;
 asigurarea de locuinţe de serviciu de către autoritatea administraţiei publice locale pentru

personalul de specialitate medico-sanitar nelocalnic: până la atribuirea unei locuinţe de
serviciu.

Indicatori masurabili: 
 Numar de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal
Termen de realizare: permanent 
Responsabil: Director Medical, sef serviciu RUNOS 

5. IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI ADMINISTRATIV:
a). Coordonarea și verificarea lucrărilor capitale de reabilitare prevăzute la nivelul spitalului 
b). Îmbunătățirea continuă a condițiilor hoteliere, prin lucrari de eficientizare energetica a 
cladirii spitalului judetean si a cladirii DV – compartiment al SJU Buzau 
Activitati: izolarea termică  
Indicatori masurabili: 
 lista lucrari envelopare
 economia realizata in ceea ce priveste cheltuielile cu utilitatile
Buget necesar: fonduri de la CJ Buzau – 23.400.000 lei 
Termen de realizare: 30.12.2017 
Responsabil: Manager, Director Financiar, Departament achizitii 
c). Încheierea de contracte de service pentru aparatura din dotare; 
d). Achiziționarea de programe antivirus pentru echipamentele IT și licențele aferente soft-
urilor folosite. 
e). Asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ în 
cadrul spitalului; 
f). Control permanent privind respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la 
păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor, informaţiilor şi 
documentelor referitoare  la activitatea  spitalului; 
g). Monitorizarea și îmbunătățirea sistemului de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, 
sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului. 
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CAPITOLUL V.  PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2016 
  
PRIORITĂTI PE TERMEN  SCURT( 1 AN) - 2016 
 

Dezvoltarea şi promovarea spitalului pe baza creșterii calității serviciilor furnizate 
prin activitate medicală competitivă şi sustenabilă, o infrastructură și dotări moderne şi forţă 
de muncă înalt calificată şi responsabilă. 
 
Obiectiv general  

Creșterea adresabilității și a performanței Spitalului Județean de Urgență Buzău și 
furnizarea unor servicii medicale de înaltă calitate. 
 
Obiective specifice 
Obiectiv 1. Finalizarea amenajării și darea în funcțiune a noii Maternități prin relocarea 
secţiilor de Obsterică-Ginecologie şi Neonatologie într-un spaţiu care să asigure condiţii şi 
circuite funcţionale adecvate 
Obiectiv 2.  Creșterea adresabilității și a performanței în secțiile de Chirurgie, ATI și Bloc 
operator 
Obiectiv 3. Creșterea adresabilității și a performanței Laboratororului radiologie și imagistica 
medicală 
Obiectiv 4. Creșterea adresabilității și a performanței Compartimentului dermatovenerologie 
Obiectiv 5. Îmbunătățirea serviciilor Compartimentului de endoscopie digestivă 
Obiectiv 6. Imbunătățirea serviciilor din cadrul secției O.R.L. 
Obiectiv 7: Modernizarea spatiilor de funcționare a Farmaciei și a sălii de kinetoterapie 
Obiectiv 8: Dezvoltarea serviciilor auxiliare necesare funcționării spitalului 
Obiectiv 9. Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii şi pregătirea pentru 
acreditarea spitalului 
 
Obiectiv 1. Finalizarea amenajării și darea în funcțiune a noii Maternități prin relocarea 
secţiilor de Obsterică-Ginecologie şi Neonatologie într-un spaţiu care să asigure condiţii şi 
circuite funcţionale adecvate 
Activităţi 1. Finalizarea dotărilor, instalarea acestora și amenajarea noii clădiri Maternitate cu 
echipamentele, instalațiile și mobilierul necesare funcționării 
Indicatori masurabili:  
- Numar si tip investitie realizata 
Buget estimat – 19.320.000 lei din fonduri Consiliul Judetean Buzau, care organizeaza si 
licitatiile 
Termen 31.06.2016 
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Responsabil:  comitet director/ Serviciul administrativ 
 
Activități 2. Asigurarea de servicii performante de înaltă calitate pe secțiile de Obstetrică 
Ginecologie prin dotarea cu ecograf Doppler cu sondă abdominală şi ţesuturi moi 
Buget estimat - 270000,00 lei fonduri Consiliul Judetean Buzau 10% + 90% Min. Sanatatii 
Termen: 30.04.2016 
Responsabil:  comitet director/ Birou achiziţii/Serviciul administrativ/Comisia de recepţie/ 
Medic șef secție  
Activităţi 3. Relocarea secţiilor de Obsterică-Ginecologie şi Neonatologie în noua clădire ce 
asigură condiţii şi circuite funcţionale adecvate 
Termen: 30.06.2016 
Responsabil:  comitet director/ Şefi secţii 
Rezultate Obiectiv 1 
 Reorganizarea secțiilor Obsterică-Ginecologie şi Neonatologie cu asigurarea 

condiţiilor şi circuitelor funcționale specifice în conformiate cu legislaţia în vigoare 
 Nivel de performanță crescut al secțiilor de Obsterică-Ginecologie şi Neonatologie 
 Îmbunătățirea satisfacției pacienților prin creșterea calității serviciilor în contextul 

asigurării condițiilor optime de activitate. 
Monitorizare –indicatori 
 Creșterea gradului de adresabilitate 
 creşterea ICM  
 creșterea gradului de satisfacție a pacienților 
 scăderea ratei infecțiilor nosocomiale    

 
Evaluare indicatori  
 număr de externări crescut cu 10% 
 creșterea ICM  
 grad de satisfacție a pacienților crescut cu 20% 
 scăderea ratei infecțiilor nosocomiale 

 
Obiectiv 2.  Creșterea adresabilității și a performanței în secțiile de Chirurgie, ATI și Bloc 
operator 
Activităţi 1. Achiziţia a 6 aparate de anestezie și 8 lămpi scialitice 
Buget estimat: 1.280.000- fonduri Consiliul Judetean Buzau + Ministerul Sanatatii 
Termen: 30.06.2016 
Responsabil:  comitet director/ Birou achiziţii/Serviciul administrativ/Comisia de recepţie/ 
Medic șef secție  
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Activităţi 2. Asigurarea de servicii performane de înaltă calitate pe secțiile ATI prin dotarea 
cu 10 monitoare funcții vitale și 5 ventilatoare pacienți  
Buget estimat: 500.000,00 lei - fonduri Consiliul Judetean Buzau + Ministerul Sanatatii 
Termen 30.06.2016 
Responsabil: comitet director/ Birou achiziţii/Serviciul administrativ/Comisia de recepţie/ 
Medic șef secție  
Activități 3. Dotarea bloc operator cu 3 mese de operații performante – 300000,00 lei 
Buget estimat: 300.000,00 lei - fonduri Consiliul Judetean Buzau+ Ministerul Sanatatii 
Termen: 30.06.2016 
Responsabil: comitet director/ Birou achiziţii/Serviciul administrativ/Comisia de recepţie/ 
Medic șef secție  
Activități 4. Dotarea cu 4 aparate electrocardiograf 
Buget estimat: 100.000,00 lei- fonduri Consiliul Judetean Buzau+ Min. Sanatatii 
Termen: 30.06.2016 
Responsabil: comitet director/ Birou achiziţii/Serviciul administrativ/Comisia de recepţie/ 
Medic șef secție  
Rezultate Obiectiv 2 
 Creşterea performanței în secțiile de chirurgie, ATI și bloc operator 
 Servicii medicale noi asociate cu creşterea calităţii actului medical. 
 Creșterea numărului de internări în secțiile de chirurgie, creșterea ratei de utilizare a 

paturilor, creșterea ICM și a indicelui de operabilitate. 
 Nivel de performanță crescut al spitalului.  

Monitorizare –indicatori 
 Lista lucrari efectuate 
 Data inceperii activitatii compartimentului 
 Număr de externări crescut pe secțiile de chirurgie și ATI;  
 Indicele de complexitate al cazurilor crește;  
 Creşte rata de utilizare a paturilor  

Evaluare indicatori 
 gradul de realizare al lucrarilor 
 număr de externări crescute cu 10% 
 creşterea ratei de utilizare a paturilor 
 creşterea ICM pe secții 

 
Obiectiv 3. Creșterea adresabilității și a performanței Laboratororului radiologie și imagistica 
medicală 
Activităţi 1. Dezvoltarea serviciilor laboratorului radiologie și imagistică medicală prin 
dotarea cu instalație radiologică digitală post grafie/scopie cu comandă externă 
Buget estimat: 1.600.000,00 lei - fonduri Consiliul Judetean Buzau+ Ministerul Sanatatii 
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Termen: 30.06.2016 
Responsabil: comitet director/ Birou achiziţii/Serviciul administrativ/Comisia de recepţie/ 
Medic șef secție  
Activităţi 2.  Achiziția unei instalații radiologice mobile – 270.000,00 lei 
Buget estimat: 270.000,00 lei - fonduri Consiliul Judetean Buzau+ Ministerul Sanatatii 
Termen 30.06.2016 
Responsabil: comitet director/ Birou achiziţii/Serviciul administrativ/Comisia de recepţie/ 
Medic șef secție  
Rezultate Obiectiv 3 
 Servicii medicale noi asociate cu creşterea calităţii actului medical.
 Nivel de performanță crescut al spitalului.

Monitorizare –indicatori 
 Gradul de adresabilitate al spitalului crește
 Indicele de complexitate al cazurilor crește;
 creşterea gradului de satisfacţie a pacienţilor

Evaluare indicatori 
 număr de externări crescut cu 10%
 creşterea ICM
 grad de satisfacție a pacienților crescut cu 10%

Obiectiv 4. Creșterea adresabilității și a performanței Compartimentului Dermatovenerologie 
Activități 1. Asigurarea condiţiilor pentru intervenţii chirurgicale minim invazive prin 
achizitionarea a 4 electrocautere radiofrecvență 
Buget estimat: 360.000,00 lei - fonduri Consiliul Judetean Buzau+ Ministerul Sanatatii 
Termen: 31.12.2016 
Responsabil:  comitet director/ Birou achiziţii/Serviciul administrativ/Comisia de recepţie/ 
Medic șef secție  

Activități 2. Realizarea de lucrări de igienizare (zugrăveli) la nivelul spațiului de funcționare 
a Compartimentului Dermatovenerologie 
Termen: 30.06.2016 
Responsabil: Serviciul Administrativ 
Rezultate Obiectiv 4 
 Servicii medicale noi asociate cu creşterea calităţii actului medical.
 Nivel de performanță crescut al spitalului.

Monitorizare –indicatori 
 Gradul de adresabilitate al spitalului crește
 Indicele de complexitate al cazurilor crește;
 creşterea gradului de satisfacţie a pacienţilor
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Evaluare indicatori  
 număr de externări crescut cu 10% 
 creşterea ICM 
 grad de satisfacție a pacienților crescut cu 10% 

 
Obiectiv 5. Îmbunătățirea serviciilor Compartimentului de Endoscopie Digestivă 
Activităţi 1. Dotare cu echipament endoscopic digestiv 
Buget estimat: 150.000,00 lei - fonduri Consiliul Judetean Buzau+ Ministerul Sanatatii 
Termen: 31.12.2016 
Responsabil:  comitet director/ Birou achiziţii/Serviciul administrativ/Comisia de recepţie/ 
Medic șef secție  
Buget estimat: 150.000,00 lei  
Activităţi 2. Perfecţionarea profesională continuă a personalului în vederea utilizării 
echipamentelor performante noi din dotarea spitalului. 
Termen: 31.12.2016 
Responsabil: medic sef sectie 
Rezultate Obiectiv 5. 
 Modernizarea și creşterea performanţelor serviciilor compartimentului de endoscopie 

digestivă 
Monitorizare –indicatori 
 creștere gradului de adresabilitate al spitalului 
 creşterea ICM  

Evaluare indicatori  
 număr de externări crescut cu 5% 
 creștere ICM 

 
Obiectiv 6.  Imbunătățirea serviciilor din cadrul secției O.R.L. 
Activităţi 1. Realizarea de lucrări de igienizare și schimbare tarket pe secția de O.R.L 
Termen 31.12.2016 
Responsabil: Medic sef/Serv. admin. 
Activităţi 2. Recompartimentarea cu asigurarea de rezerve noi pentru pacienți pe secția de 
O.R.L 
Termen: 31.12.2016 
Responsabil: Medic sef/Serv. admin 
Rezultate Obiectiv 6. 
 Modernizarea și îmbunătățirea condițiilor de derulare a activității secției O.R.L. 
 Creştera satisfacţiei pacienţilor 

Monitorizare –indicatori 
 creștere gradului de adresabilitate  
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 creștere gradului de satisfacţie a pacienţilor 
Evaluare indicatori  
 număr de externări crescut cu 10% 
 grad de satisfacție a pacienților crescut cu 10% 

 
Obiectiv 7: Modernizarea spatiilor de funcționare a Farmaciei și a sălii de kinetoterapie 
Activități 1. Realizarea de lucrări de reabilitare și relocarea sălii de kinetoterapie într-un 
spațiu care să asigure condițiile unei funcționări optime 
Buget estimat: 30.000,00 lei - fonduri proprii 
Termen: 30.06.2016 
Responsabil:  Serviciul administrativ/Compartiment tehnic/Personal medical 
Activități 2. Îmbunătățirea condițiilor de funcționare a farmaciei prin modernizarea spațiului 
de funcționare 
Termen: 30.06.2016 
Responsabil:  Serviciul administrativ/Compartiment tehnic/Personal medical 
Rezultate Obiectiv 7 
 Modernizarea și îmbunătățirea condițiilor de derulare a activității de kinetoterapie 
 Modernizarea și îmbunătățirea condițiilor de derulare a activității farmaciei 
 Creştera satisfacţiei pacienţilor 

Monitorizare –indicatori 
 creștere gradului de satisfacţie a pacienţilor 

Evaluare indicatori  
 grad de satisfacție a pacienților crescut cu 10% 

 
Obiectiv 8: Dezvoltarea serviciilor auxiliare necesare funcționării spitalului 
Activitatea 1. Îmbunătățirea serviciilor de curățenie și igienizare prin achiziția de cărucioare 
de curățenie performate, dotarea spălătoriei cu o mașină de spălat performantă pentru mop-uri 
și alte obiecte de inventar 
Termen: 30.06.2016 
Responsabil: Birou achiziții/Serviciul administrativ 
Buget: 276.000,00 lei 
Activitatea 2. Creșterea calității serviciilor hoteliere prin achiziția de lenjerie și accesorii de 
pat 
Termen: 30.06.2016 
Responsabil: Birou achiziții/Serviciul administrativ 
Buget: 300.000,00 lei 
Rezultate Obiectiv 8 
 Scăderea riscului infecțiilor nosocomiale 
 Îmbunătățirea satisfacției pacienților prin creșterea calității serviciilor hoteliere.  
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Monitorizare – indicatori 
 Scade rata infecțiilor nosocomiale
 Creștere gradului de satisfacție a pacienților

Evaluare indicatori 
 scăderea incidenței infecțiilor nosocomiale
 grad de satisfacție a pațientilor crescut cu 10%

Obiectiv 9. Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii şi pregătirea pentru 
acreditarea spitalului 
Activităţi 1. Dezvoltarea sistemului complex de proceduri specifice de funcţionare pentru 
toate secţiile şi compartimentele spitalului, ameliorarea practicilor medicale si de ingrijire a 
pacientului , prin implementarea ghidurilor nationale aprobate prin ordine ale Ministrului 
sanatatii, protocoalelor adoptate de asociatiile profesionale la nivel national sau adaptarea 
unor ghiduri de practica europene sau internationale, prin elaborarea de protocoale 
terapeutice in baza ghidurilor adoptate. 

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Sectia Medicina
Interna
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul sef de sectie

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Sectia Cardiologie
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul sef de sectie

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Compartiment
Nefrologie
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul coordonator compartiment

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Sectia Neurologie
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul sef de sectie

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Sectia Chirurgie
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul sef de sectie
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 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Sectia Urologie
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul sef de sectie

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Sectiile ATI/ATI
OG
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul sef de sectie/sef compartiment

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Sectia Chirurgie
Plastica si Reparatorie
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul sef de sectie

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Sectia Ortopedie si
Traumatologie
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul sef de sectie

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Sectia ORL
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul sef de sectie

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale,  algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Compartiment
Oftalmologie
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul coordonator compartiment

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Sectia Diabet
Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul sef de sectie

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Sectia Pediatrie
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul sef de sectie
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 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Sectia OG I si OG
II
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicii sefi de sectie

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Sectia
Neonatologie
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul sef de sectie

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Sectia Oncologie
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul sef de sectie

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Sectia Boli
Infectioase
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul sef de sectie

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Sectia Pneumologie
+ TBC
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul sef de sectie

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice,
protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Compartiment DV
Termen: 31.01.2016
Responsabil: Medicul coordonator

Indicatori masurabili: 
 Numar si tip protocoale de practica aprobate de consiliul medical
 Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri  medicale implementate
 Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri  medicale revizuite

Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial 
Termen de realizare: permanent 
Responsabil: manager/Directorul Medical/medici sefi sectie 
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Activitatea 2. Implementarea ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri 
de ingrijire pe tipuri de pacient si nevoi .  

Termen: 31.01.2016 
Responsabil: director medical/directorul de ingrijiri/ as sefe de sectie 

Indicatori masurabili: 
 Numar si tip proceduri avizate de consiliul medical si aprobate de comitetul director
 Numar si tip proceduri implementate

Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial 
Termen de realizare: permanent 
Responsabil: Directorul Medical/director ingrijiri 

Activităţi 3. Autoevaluarea gradului de atingere a standardelor de acreditare a spitalului 
Termen: 31.01.2016 
Responsabil: Director medical/Director de îngrijiri/Director economic/Manager 
Activităţi 4. Perfecţionarea şi implementarea planului de control intern de calitate 
Termen: 31.01.2016 
Responsabil: Nucleul calităţii/Manager 
Rezultate Obiectiv 9 
 Eficientizarea activităţii secţiilor şi compartimentelor spitalului pe baza dezvoltării şi

implementării de proceduri operaţionale în concordanţă cu standardele specifice de
calitate

 Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii
Monitorizare –indicatori 
 proceduri dezvoltate şi implementarea acestora la nivelul spitalului

Evaluare indicatori 
 punctaj ridicat la autoevaluarea gradului de atingere a standardelor de acreditare

PROGRAMAREA ACTIVITĂȚIILOR – GRAFIC GANTT ȘI PLAN DE ACȚIUNE 

Activităţi Obiectiv 1 Sem. I 2016 Sem. II  2016 

Finalizarea dotărilor, instalarea acestora și amenajarea noii clădiri 
Maternitate cu echipamentele, instalațiile și mobilierul necesare funcționării 
Asigurarea de servicii performante de înaltă calitate pe secțiile de 
Obstetrică Ginecologie prin dotarea cu ecograf Doppler cu sondă 
abdominală şi ţesuturi moi 
Relocarea secţiilor de Obsterică-Ginecologie şi Neonatologie în noua 
clădire ce asigură condiţii şi circuite funcţionale adecvate 
Activităţi  Obiectiv 1 Resurse necesare Termen Finanţare Responsabilitati 
Finalizarea dotărilor, 
instalarea acestora și 

Recepţie la 
terminarea lucrarilor 

30.06.2016 Achiziții 
realizate în 

Serviciul 
administrativ/comitet 
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Activități Obiectiv 2 Sem. I 2016 Sem. II  2016 

Achiziţia a 6 aparate de anestezie și 8 lămpi scialitice 
Asigurarea de servicii performane de înaltă calitate pe secțiile ATI prin 
dotarea cu 10 monitoare funcții vitale și 5 ventilatoare pacienți 
Dotarea bloc operator cu 3 mese de operații performante 
Dotarea cu 4 aparate electrocardiograf 
Activități  Obiectiv 2 Resurse necesare Termen Finanțare Responsabilitati 
Achiziţia a 6 aparate de 
anestezie și 8 lămpi 
scialitice 

Caiet de sarcini 
Licitaţie 

30.06.2016 1280000,00 lei Comitet director 
Birou achiziţii 
Serviciul administrativ 
Comisia de recepţie 
Medici șefi secții 

Asigurarea de servicii 
performane de înaltă 
calitate pe secțiile ATI prin 
dotarea cu 10 monitoare 
funcții vitale și 5 
ventilatoare pacienți 

Caiet de sarcini 
Licitaţie 

30.06.2016 500000,00 lei Comitet director 
Birou achiziţii 
Serviciul administrativ 
Comisia de recepţie 
Medici șefi secții 

Dotarea bloc operator cu 3 
mese de operații 
performante 

Caiet de sarcini 
Licitaţie 

30.06.2016 300000,00 lei Birou achiziţii 
Serviciul administrativ 
Comisia de recepţie 
Medici șefi secții 

Dotarea cu 4 aparate 
electocardiogfraf 

Caiet de sarcini 
Licitaţie 

30.06.2016 100000,00 lei Birou achiziţii 
Serviciul administrativ 
Comisia de recepţie 
Medic șef secție 

amenajarea noii clădiri 
Maternitate cu 
echipamentele, instalațiile 
și mobilierul necesare 
funcționării 

Recepţie dupa 
expirarea garantiei 

2015 director 

Asigurarea de servicii 
performante de înaltă 
calitate pe secțiile de 
Obstetrică Ginecologie 
prin dotarea cu ecograf 
Doppler cu sondă 
abdominală şi ţesuturi moi 

Caiet de sarcini 
Licitaţie pentru:  
ecograf Doppler cu 
sondă abdominală şi 
ţesuturi moi 

30.04.2016  270000,00 
lei 

Comitet director 
Birou achiziţii 
Serviciul administrativ 
Comisia de recepţie 
Medic șef secție 

Relocarea secţiilor de 
Obsterică-Ginecologie şi 
Neonatologie în noua 
clădire ce asigură condiţii 
şi circuite funcţionale 
adecvate 

Personal secții 30.06.2016 Comitet director 
Şefi secţii 
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Activități Obiectiv 3 Sem. I 2016 Sem. II  2016 

Dezvoltarea serviciilor laboratorrului radiologie și imagistică medicală prin 
dotarea cu instalație radiologică digitală post grafie/scopie cu comandă 
externă 
Achiziția unei instalații radiologice mobile 
Activități  Obiectiv 3 Resurse necesare Termen Finanțare Responsabilitati 
Dezvoltarea serviciilor 
laboratorrului radiologie și 
imagistică medicală prin 
dotarea cu instalație 
radiologică digitală post 
grafie/scopie cu comandă 
externă 

Caiet de sarcini 
Licitaţie 

30.06.2016 160000,00 lei Birou achiziţii 
Serviciul administrativ 
Comisia de recepţie 
Medic șef 

Achiziția unei instalații 
radiologice mobile 

Caiet de sarcini 
Licitaţie 

30.06.2016 270000,00 lei Birou achiziţii 
Serviciul administrativ 
Comisia de recepţie 
Medic șef 

Activități Obiectiv 4 Sem. I 2016 Sem. II  2016 

Asigurarea condiţiilor pentru intervenţii chirurgicale minim invazive prin 
achizitionarea a 4 electrocautere radiofrecvență 
Realizarea de lucrări de igienizare (zugrăveli) la nivelul spațiului de 
funcționare a compartimentului dermtovenerologie 
Activități  Obiectiv 4 Resurse necesare Termen Finanțare Responsabilitati 
Asigurarea condiţiilor 
pentru intervenţii 
chirurgicale minim invazive 
prin achizitionarea a 4 
electrocautere 
radiofrecvență 

Caiet de sarcini 
Licitaţie 

31.12.2016 160000,00 lei Birou achiziţii 
Serviciul administrativ 
Comisia de recepţie 
Medic șef 

Realizarea de lucrări de 
igienizare (zugrăveli) la 
nivelul spațiului de 
funcționare a 
compartimentului 
dermtovenerologie 

Recepţie la 
terminarea lucrării 
Recepţie după 
expirarea garanţiei 

30.06.2016 Fonduri 
proprii 

Serviciul administrativ 

Activități Obiectiv 5 Sem. I 2016 Sem. II  2016 

Dotare cu echipament endoscopic digestiv 
Perfecţionarea profesională continuă a personalului în vederea utilizării 
echipamentelor performante noi din dotarea spitalului. 
Activități  Obiectiv 5 Resurse necesare Termen Finanțare Responsabilitati 
Dotare cu echipament 
endoscopic digestiv 

Caiet de sarcini 
Licitaţie 

31.12.2016 150000,00 lei Birou achiziţii 
Serviciul administrativ 
Comisia de recepţie 
Medic șef 

Perfecţionarea Plan de formare 31.12.2016 Fonduri Medic șef 
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profesională continuă a 
personalului în vederea 
utilizării echipamentelor 
performante noi din 
dotarea spitalului. 

profesională continuă proprii 

Activități Obiectiv 6 Sem. I 2016 Sem. II  2016 

Realizarea de lucrări de igienizare și schimbare tarket pe secția de O.R.L 
Recompartimentarea cu asigurarea de rezerve noi pentru pacienți pe 
secția de O.R.L. 
Activități  Obiectiv 6 Resurse necesare Termen Finanțare Responsabilitati 
Realizarea de lucrări de 
igienizare și schimbare 
tarket pe secția de O.R.L 

Recepţie la 
terminarea lucrării 
Recepţie după 
expirarea garanţiei 

31.12.2016 Fonduri 
proprii 

Serviciul administrativ 
Medic șef 

Recompartimentarea cu 
asigurarea de rezerve noi 
pentru pacienți pe secția 
de O.R.L. 

Recepţie la 
terminarea lucrării 
Recepţie după 
expirarea garanţiei 

31.12.2016 Fonduri 
proprii 

Serviciul administrativ 
Medic șef 

Activități Obiectiv 7 Sem. I 2016 Sem. II  2016 

Realizarea de lucrări de reabilitare și relocarea sălii de kinetoterapie într-
un spațiu care să asigure condițiile unei funcționări optime 
Îmbunătățirea condițiilor de funcționare a farmaciei prin modernizarea 
spațiului de funcționare 
Activități  Obiectiv 7 Resurse necesare Termen Finanțare Responsabilitati 
Realizarea de lucrări de 
reabilitare și relocarea sălii 
de kinetoterapie într-un 
spațiu care să asigure 
condițiile unei funcționări 
optime 

Serviciu administrativ 
și compartiment 
tehnic  

30.06.2016 Fonduri 
proprii 

Serviciul administrativ 
Compartiment tehnic 
Personal medical 

Îmbunătățirea condițiilor de 
funcționare a farmaciei 
prin modernizarea spațiului 
de funcționare 

Serviciu administrativ 
și compartiment 
tehnic  

30.06.2016 Fonduri 
proprii 

Serviciul administrativ 
Compartiment tehnic 
Personal farmacie 

Activități Obiectiv 8 Sem. I 2016 Sem. II  2016 

Îmbunătățirea serviciilor de curățenie și igienizare prin achiziția de 
cărucioare de curățenie performate, dotarea spălătoriei cu o mașină de 
spălat performantă pentru mop-uri și alte obiecte de inventar 
Creșterea calității serviciilor hoteliere prin achiziția de lengerie și accesorii 
de pat 
Activități  Obiectiv 8 Resurse necesare Termen Finanțare Responsabilitati 
Îmbunătățirea serviciilor de 
curățenie și igienizare prin 

Caiet de sarcini 
Licitaţie 

31.12.2016 276000,00 lei Birou achiziții 
Serviciul administrativ 
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achiziția de cărucioare de 
curățenie performate, 
dotarea spălătoriei cu o 
mașină de spălat 
performantă pentru mop-
uri și alte obiecte de 
inventar 
Creșterea calității 
serviciilor hoteliere prin 
achiziția de lengerie și 
accesorii de pat 

Caiet de sarcini 
Licitaţie 

31.12.2016 300000,00 lei Birou achiziții 
Serviciul administrativ 

Activităţi Obiectiv 9 Sem. I 2016 Sem. II  2016 

Dezvoltarea sistemului complex de proceduri specifice de funcţionare 
pentru toate secţiile şi compartimentele spitalului 
Autoevaluarea gradului de atingere a standardelor de acreditare a 
spitalului 
Perfecţionarea şi implementarea planului de control intern de calitate 
Activităţi  Obiectiv 9 Resurse necesare Termen Finanţare Responsabilitati 

Dezvoltarea sistemului 
complex de proceduri 

specifice de funcţionare 
pentru toate secţiile şi 

compartimentele spitalului 

Managementul de 
linie 
Fiecare angajat  

31.01.2016 Fonduri 
proprii 

Şefi de secţii şi 
sectoare de activitate 
Director medical 
Director de îngrijiri 
Director economic 
Manager 

Autoevaluarea gradului de 
atingere a standardelor de 

acreditare a spitalului 

Şefi de secţii şi 
sectoare de activitate 

31.01.2016  Fonduri 
proprii 

Director medical 
Director de îngrijiri 
Director economic 
Manager 

Perfecţionarea şi 
implementarea planului de 
control intern de calitate 

Managementul de 
linie 
Fiecare angajat 

31.01.2016 Fonduri 
proprii 

Nucleul calităţii 
Manager 

CAPITOLUL VI. 

EVALUAREA PLANULUI STRATEGIC 

Evaluarea de etapă 
Se va face prin analiza tuturor indicatorilor stabiliti, pe fiecare obiectiv  in parte. 
Periodicitate: trimestrial si anual 
Documente emise: Raport de evaluare de etapa 
Responsabil: Comitetul Director 
Circuitul documentelor: raportul se prezinta Consiliului de Administratie 




