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I. Descrierea  situației actuale a Spitalului Municipal Reghin 

Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” este un spital de tip public de interes local și loco-

regional, este o unitate reprezentativă a sistemului sanitar din județul Mureș care își adaptează mereu 

structura și serviciile medicale, pentru a face față noilor cerințe profesionale și nevoilor populației 

deservite. Unitatea spitalicească funcționează în baza Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul 

sănătății, cu modificări și completări ulterioare și a Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, 

cu modificări și completări ulterioare. 

1. Tipul, profilul și amplasarea spitalului 

În procesul de dezvoltare și diversificare a asistenței medicale spitalicești, se pot remarca câteva 

etape distinctive: 

Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară”, Reghin, a fost construit de DR. Eugen Nicoară cu 

fonduri proprii în perioada 1930-1933. Doctorul Eugen Nicoară a urmat cele mai bune scoli ale vremii 

respective, secolul XX, dobândind 10 specialități în medicină, urmând cursuri la Universitățile din 

Budapesta, Viena, Berlin și Paris. În anul 1934 Dr. Nicoară a donat Bisericii Ortodoxe cele două 

pavilioane existente la acel moment, în semn de recunoștință pentru ajutorul financiar acordat de aceasta 

din urmă pe perioada studiilor medicale. 

Începând cu anul 1934 spitalul a fost extins cu pavilioanele în care funcționează secțiile de Boli 

Infecțioase și ORL, iar din anul 1980 cu pavilionul în care funcționează secția de Pediatrie. Din anul 

1940 au fost puse în funțiune Laboratorul de Analize medicale și serviciul Anatomie Patologică. În anul 

1990 s-a decis oferirea numelui doctorului Eugen Nicoară Spitalului Municipal, în semn de respect față 

de personalitatea și viața exemplară a domniei sale, căruia datorită meritelor sale profesionale și 

culturale i-a fost eferit, post-mortem, titlul de cetățean de onoare al Municipiului Reghin. 

În prezent Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară”, Reghin funcționează în mai multe pavilioane 

situate pe raza Municipiului Reghin acordând populației deservite următoarele tipuri de servicii 

medicale: preventive, de diagnostic, curative și de recuperare, deservind populația loco-regională. 

Organizarea structurii în sistem pavilionar, în clădiri învechite și degradate fizic și moral, are 

impact negativ, atât de ordin financiar, cât și sub aspect organizatoric, îngreunează procesul decizional 

managerial, poate afecta și calitatea actului medical (acordarea consultului interdisciplinar, asigurarea 

medicației de urgență, investigațiile, etc.) 

 

2. Caracteristici relevante ale populației deservite 

Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” este un spital de tip general care deservește populația 

loco-regională compusă din locuitori ai municipiului Reghin, cu aprox. 33281 de locuitori (la 

recensământul din 2011, conform Institutului Național de Statistică). Spitalul deservește tradițional și 

satele limitrofe ale județelor Mureș și Bistrița cu aproximativ 100.000 de locuitori. 

Populația deservită este în cea mai mare parte din județul Mureș 87,8%. 62,4% din pacienți sunt 

internați  în urgență, 58.7% sunt cazuri din mediul rural iar 63,2% sunt cazuri de sex feminin. Proporția 

cazurilor în funcție de vârstă este următoarea: 22,4% sunt cazuri cu vârsta de 18-44 ani,  34% sunt 

cazuri cu vârsta de 45-65 ani,  27,7% sunt cazuri cu vârsta peste 65 ani și doar 15,9% sunt cazuri cu 

vârsta intre 0-17 ani.  

 

3.                              Autorizarea de funcționare a spitalului 

Unitatea funcționează autorizat cu ASF 358/16.03.2017 avizată anual conform Programului 

operațional pe anul în curs în conformitate cu Programul cadru de conformare 2016-2021. 
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Având în vedere prevederile art. 171 și 172 din legea 95/2006 privind reforma în domeniul 

sanitar, spitalul, în funcție de numărul de paturi, numărul de secții, numărul de specialități, specificul 

patologiei, modul de finanțare, tipul de proprietate este clasificat ca fiind un spital: local, general, public, 

finanțat din fonduri publice.  

Conform ordinului Nr 323/2011, privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime 

obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funție de competență și ordinul nr.1408/2010 privind 

aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență, Sptialul Municial „Dr. Eugen 

Nicoară” din Reghin, este un Spital Municipal de grad IV. 

 

4.                           Structura Spitalului 

Spitalul  dispune de 290 de paturi și oferă următoarele categorii de  servicii medicale: 

 Servicii de spitalizare continuă în regim DRG în secțiile: Medicină Internă, Cardiologie, 

Chirurgie Generală, Otorinolaringologie (ORL), Ortopedie și Traumatologie, Urologie, 

Obstetrică-Ginecologie, Boli Infecțioase, Dermatovenerologie, Pediatrie și Neonatologie. 

 Servicii de spitalizare cronici în Compartimentul de Interne Cronici și Prematuri. 

 Investigații paraclinice: laborator analize medicale , radiologie și imagistică medicală, anatomie 

patologică cu compartimentele de citologie, histopatologie și prosectură, explorări funcționale, 

Unitate de Transfuzii sanguine, Compartiment de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale, 

Cabinet Boli Infecțioase, Cabinet de Diabet Zaharat, Boli Metabolice și de Nutriție, Cabinet 

Planificare Familială și Dispensar TBC. 

 examinări de specialitate în cabinetele medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat în 

specialitățile: Interne, Chirurgie Generală, Neurologie, Dermato-Venerologie, Obstetrică-

Ginecologie, Pediatrie, ORL, Ortopedie și Traumatologie, Urologie,  Psihiatrie, Pneumologie, 

Reumatologie, Diabet Zaharat, Boli Metabolice și de Nutriție,  Cardiologie. 

 

Unitatea sanitară funcționează conform structurii organizatorice aprobate prin Ordinul Ministerului 

Sănătății Nr. 568/26.05.2010, structura fiind următoarea: 

STRUCTURA SPITAL MUNICIPAR DR. EUGEN NICOARĂ REGHIN 

Nr.crt Secție/ compartiment nr. paturi 

 

1. 

Secția Medicină Internă din care: 62 

Comp. Cardiologie 12 

Comp. Cronici Interne   10 
 

2. Secția Chirurgie Generală din care: 35 

Comp. Urologie 5 

Comp Ortopedie Și Traumatologie 5 

3. Secția Obstetrică Ginecologie 48 

4. Compartiment Neonatologie din care: 25 

Compartiment Prematuri 5 

5. Secția Boli Infecțioase 26 

6. Secția Pediatrie 40 

7. Compartiment ATI 10 

8. Compartiment ORL 10 

9. Compartiment Dermatovenerologie 8 

10. Compartiment Primiri Urgențe (CPU)  

 TOTAL 264 

 Spitalizare de zi 16 

 Însoțitori 10 

  290 
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5.                            Resurse umane 

 

La data de 31.12.2020 au fost ocupate 363 posturi din 420 posturi normate din care: 

 

 Tabel nr.1 Situația posturilor normate, ocupate, vacante la 30.06.2021 

 

 

Nr. 

crt. 
Funcția 

Nr. posturi prevăzute Nr. posturi ocupate 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

1 Comitet director 3 3 3 3 2 3 2 2 

2 Medici primari/specialiști 58 61 60 60 47 52 53 53 

3 Asistenți medicali, moașe 195 192 213 206 175 171 181 180 

4 Farmaciști 2 2 2 2 1 1,5 1 2 

5 Reg. med. Statistician 6 6 6 6 5 4 5 5 

6 
Psiholog, prof. CFM, asistent soc., 

kinetoterapeut 

2 2 2 2 0 1 1 1 

7 Biolog și alt personal cu studii superioare  3 3 3 3 2 2 2 2 

8 Infirmieri 33 36 40 38 30 34 35 36 

9 
Îngrijitoare, spălătorese , brancardieri, 

autopsier 

36 37 32 40 34 36 29 36 

10 Muncitori, paza 34 34 36 37 31 30,5 33 33 

11 Personal TESA cu studii S,SSD,M 16 16 16 16 15 15 14 14 

12 Medici rezidenți 0 2 0 0 0 2 0 0 

13 Total Dispensar TBC  7 7 7 7 6 6 7 7 

 TOTAL POSTURI UNITATE 395 401 420 420 346 359 363 370 

 

 
Fig.1 Resursa umană 2020  
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6.                              Resurse financiare 

În cursul anului 2020, Spitalul Municipal Reghin a realizat venituri în valoare de 46.973.330 lei , 

înregistrându-se o creștere cu 1 % față de anul 2019 si în semestrul I al anului 2021 o creștere cu 12% 

față de 2020.  Aceasta creștere se datorează numărului mai mare de servicii medicale realizate și implicit 

a creșterii valorii de contract  pe anul 2020 față de 2019, precum si a sumelor alocate din FNUASS 

pentru creșterile salariale acestea crescând în 2018 si 2019 cu aproximativ 95% fata de anul 2017.  

Sursele de finanțare care au stat la baza desfășurării activității spitalicești pentru perioada 

ianuarie 2019 iunie 2021au fost următoarele: 

 

VENITURI / AN  

Tabel nr. 2 Situația veniturilor din anuii 2019/ 2021/ 2021 semestru I 

nr. Denumire indicator Valoare 

2019 

Pondere Valoare 

2020 

Pondere Valoare 

2021 sem I 

Pondere 

1 Venituri totale 44859461 100% 46973330 100% 26403602 100% 

2 

 

Venituri din concesiuni  

și închirieri 
0 0% 0 0% 0 0% 

3 

 

Venituri din prestări de  

servicii 
476504 1.06% 319388 0.68% 231359 0.88% 

4 

 

 

Venituri din servicii  

medicale spitalicești  

(contr. CAS) 

16940687 37.76% 18141745 38.62% 10359777 39.24% 

5 

 

Venituri din contracte cu 

DSP  
1494000 3.33% 1619000 3.45% 759000 2.87% 

6 Venituri din sponsorizări 0 0% 82000 0.17% 0 0% 

7 Venituri din valorificari  

de bunuri 
26379 0.06% 2554 0% 1012 0% 

8 

 

Subvenții din FNUASS  

pentru creșteri salariale 
23284162 51.90% 24946166 53.11% 15021001 56.89% 

9 

 

Sume alocate pentru  

stimulentul de risc 
0 0% 432500 0.92% 0 0% 

10 

 

Subvenții de la CL  

Reghin 
1 138 729 2.54% 1426244 3.05% 31453 0.12% 

11 

 

 

 

Subvenții de la bugetul  

de stat către bugetul  

local pt. finanțarea  

investițiilor în sănătate 

1 499 000 3.35% 0 0% 0 0% 

12 

 

F.E.N (Fonduri  

Europene Neramburs) 
0 0% 3733 0% 0 0% 

Fig.2 Situația veniturilor reprezentare grafică 

 
Din veniturile realizate în 2020, Spitalul Municipal Reghin, a angajat cheltuieli în valoare de 

47796869, înregistrând o creștere cu 1% față de anul 2019. Din totalul cheltuielilor angajate 83.30% 

reprezintă cheltuieli salariale, 13.47% cheltuieli cu bunuri și servicii iar 3.27% cheltuieli de capital.  
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CHELTUIELI  AN 

Tabel nr. 3 Situația cheltuielilor din anuii 2019/2020/2021 semestul I 

Denumire indicator Valoare 

2019 

Pondere Valoare 

2020 

Pondere Valoare 

2021 sem I 

Pondere 

Cheltuieli totale, din care: 46997080 100% 47796869 100% 25711692 100% 

Cheltuieli personal 37349424 79.47% 39814649 83.30% 21327633 82.95% 

Bunuri și servicii total, din care: 5337759 11,36% 6438671 13.47% 4218555 16.41% 

Medicamente 966635 % 1068626 % 1105243 % 

materiale sanitare 326665 % 472293 % 434624 % 

Burse - - - - - - 

Fond handicap 349217 0.74% 347323 0.73% 185594 0.72% 

Cheltuieli de capital 4107804 8.74% 1562818 3.27% 467573 1.82% 

Plati efectuate din anii precedenti si 

incasate in anul curent 
-147124  -366592  -487663  

 

7. Indicatori de performanță ai managementului spitalului 

 

Tabel nr.4 Indicatori de adresabilitate 

AN 2018 2019 2020 
2021 

sem I 

SECTII REGHIN ALTELE REGHIN ALTELE REGHIN ALTELE REGHIN 

BOLI INF 277 492 313 443 426 666 202 

CARDIO 166 355 155 302 85 140 90 

CHIR GEN 196 349 191 337 114 221 63 

CRONICI 88 133 87 132 35 44 19 

DERMA 137 237 123 207 58 117 69 

MED INT 685 1315 688 1270 360 672 270 

NEONAT 204 443 171 427 184 454 266 

PEDI 516 917 635 906 225 355 103 

PREMATURI 6 17 4 13 10 24 11 

OB 522 1134 483 1105 346 795 318 

ORTO 37 46 40 38 16 12 15 

ORL 132 144 107 140 48 42 13 

URO 24 34 29 25 25 9 24 

TOTAL 2990 5616 3026 5345 1932 3551 1463 

 
Morbiditatea spitalicească 2019/2020/2021 

BOLI 

INFECȚIOASE 
Diagnostic principal 2019 2020 2021 

Hepatita A fara coma hepatica 45 212  

Degenerescenta grasoasa a ficatului, neclasificata altundeva 51 100  

Pneumonie, nespecificata 52 59  

Pneumonia lobara, nespecificata 126 25  

INFECȚIOASE 

COVID 

Bronhopneumonie, nespecificata  35 106 

Pneumonia lobara, nespecificata  32 32 

Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate  9 16 

Pneumonie, nespecificata  2 38 

CHIRURGIE  

 

Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu gangrena 17 26 14 

Apendicita acuta, nespecificata 18 26 10 

Calcul al vezicii biliare fara colecistita, fara mentionare obstructiei 19 21 8 

Calcul al vezicii biliare cu colecistita acuta, fara mentionarea obstructiei 26 17 12 

Hernia inghinala unilaterala sau nespecificata, fara obstructie sau 

gangrena, nespecificata ca recidivanta 59 12 19 

UROLOGIE Hidrocel, nespecificat 4 7 1 

Nefrita tubulo-interstitiala acuta 5 7 1 

Hipertrofia preputului, fimoza, parafimoza 7 3 1 
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Tumora maligna vezica urinara, fara precizare 9 3 12 

Hiperplazia prostatei 9 2 7 

ORTOPEDOE Fractura a maleolei laterale 3 7 5 

Leziunea meniscului datorita unei rupturi sau leziuni vechi, ligament 

colateral medial sau alt menisc medial si nespecificat 4 4 1 

Fractura a colului femural, parte nespecificata 4 3 2 

Ingrijire de control implicind indepartarea unei placi sau a altor 

dispozitive interne de fixare 6 2 5 

Leziunea meniscului datorita unei rupturi sau leziuni vechi, ligament 

cruciat posterior sau corn posterior al meniscului medial 29 2 1 

DERMATOLOGIE Ulceratia membrului inferior, neclasificata altundeva 9 89 3 

Insuficienta venoasa (cronica) (periferica) 11 45 8 

Psoriazis vulgaris 11 14 2 

Dermita numulara 94 6 11 

Vene varicoase ale extremitatilor inferioare cu ulceratie si inflamatie 188 5 42 

DERMATOLOGIE 

COVID 

Pneumonia lobara, nespecificata  3 1 

Bronhopneumonie, nespecificata  2 1 

MEDICINĂ 

INTERNĂ 

Alte boli pulmonare interstitiale specificate 95 129 43 

Insuficienta cardiaca congestiva 139 99 41 

Pneumonia lobara, nespecificata 170 62 56 

Boala pulmonara obstructiva cronica cu exacerbare acuta, nespecificata 170 62  

Insuficienta ventriculara stanga 196 54 32 

INTERNE COVID Bronhopneumonie, nespecificata  38 32 

Pneumonia lobara, nespecificata  23 13 

Pneumonie, nespecificata  14 7 

Alte boli pulmonare interstitiale specificate  4 6 

Boala pulmonara interstitiala, nespecificata  2 14 

Insuficienta respiratorie acuta   12 

CRONICI Ateroscleroza generalizata si nespecificata 9 11 2 

Insuficienta cardiaca congestiva 20 6  

Hipertensiunea esentiala (primara) 21 5 2 

Insuficienta ventriculara stanga 21 4  

Ateroscleroza arterelor extremitatilor, nespecificata 47 4 15 

CARDIOLOGIE Cardiopatia pulmonara, nespecificata 21 37 12 

Ateroscleroza cerebrala 25 28  

Insuficienta ventriculara stanga 50 26  

Insuficienta mitrala (valva) 73 25 16 

Insuficienta cardiaca congestiva 98 17 36 

NEONATOLOGIE Alti copii mari pentru varsta gestationala 19 456 17 

Greutate mica pentru varsta gestationala 34 54 19 

Asfixia la nastere usoara sau moderata 37 44 11 

Alti copii nascuti inainte de termen, 32 sau mai ulte saptamani complete 

dar mai putin de 37 de saptamani complete 44 33 16 

Copil unic, nascut in spital 434 24 203 

PREMATURI Alte greutati mici la nastere 1500 - 2499g 1 21  

Greutate mica pentru varsta gestationala 5 12 7 

Alti copii nascuti inainte de termen, 32 sau mai ulte saptamani complete 

dar mai putin de 37 de saptamani complete 11 1 4 

OBSTETRICĂ 

GINECOLOGIE 

Sangerari excesive in perioada de premenopauza 54 484 17 

Iminenta de avort 69 116 17 

Infectiile nespecificate ale tractului urinar in sarcina 78 36  

Nastere unica prin cezariana 109 36 55 

Nastere unica spontana 456 33 213 

ORL Pierderea idiopatica subita a auzului 19 10  

Alte sinuzite acute 21 10  

Nevralgia de trigemen 25 9  

Afectiunile nervului gloso-faringian 32 7  

Afectiunile altor nervi cranieni specificati 35 6  

ORL COVID Pneumonia lobara, nespecificata  3 2 

Bronhopneumonie, nespecificata  2 8 
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PEDIATRIE Gastroenterita si colita neinfectioase, nespecificate 71 190  

Bronsiolita acuta, nespecificata 117 69 14 

Boala pulmonara interstitiala, nespecificata 132 50 16 

Gastrita, nespecificata 195 25  

Febra cu fiori reci 570 24 48 

 

Pacienți consultați în ambulatoriu  

Nr. Indicator 2020 2021 sem I 

1 Pacienți consultati în ambulatoriu 23105 20210 

2 Pacienți internați din ambulatoriu 6900 2600 

3 Pacienti externați si consultați în ambulatoriu 145900 79100 

Situația pacienților care s-au prezentat în anii 2019, 2020 si 2021 semestrul I în CPU 

(compartimentul de primiri urgențe) din cadrul Spitalului Municipal Dr.Eugen Nicoară Reghin. 

Anul 2019 2020 2021 sem I 

Nr. cazuri prezentare 39212 19450 9701 

Nr. cazuri aduse de ambulanțe 11428 7060 3724 

Nr. cazuri internate  7555 3402 1425 

Nr. cazuri transferate 5181 2885 1646 

Nr. Decedați 29 18 14 

 

Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoară Reghin s-a bucurat de o adresabilitate crescută și datorită 

faptului că distanța până la cel mai apropiat spital județean este una semnificativă, majoritatea populației 

reghinene și din localitățile limitrofe accesând serviciile medicale oferite de acesta. Comparativ cu anii 

2018, 2019 indicele de adresabilitate este în scădere influențat de contextul pandemic la nivel național în 

anul 2020 și cu o ușoară tendință de crestere din trimestrul II al anului 2021. 

An 2019 % 2020 % 2021 sem I % 

Pacienți internați 8385 100% 5481 100% 2351 100% 

Pacienți transferați la alte unități 1227 14.63% 236 4.30% 130 5.53% 

Pacienți decedați 85 1.01% 89 1.62% 52 1.10% 

Pacienți contractați 670 7.99% 4061 74.09% 4044 172.01% 

Pacienți internați în urgență 6530 77.87% 4631 84.49% 1938 41.21% 

Cazuri spitalizare de zi  567 6.76% 508 9.26% 131 2.78% 

 

Fig. 3 Mortalitatea procente 2019/2020/2021 

 
 

8.                             Situația dotării 

Spitalul beneficiază de echipamente și aparatură performantă, care permite desfășurarea 

activității zilnice la un nivel înalt de competență și o calitate superioară de investigare a 

pacienților,comparativ cu anii anteriori dar necesită dezvoltare continuă. 

Conducerea unității se implică în consolidarea actului medical, cu respectarea drepturilor 

pacienților, eticii și deontologiei medicale, asigurarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație, 

siguranței pacientului, prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale și creșterea calității serviciilor 

medicale avizată de ANMCS. 
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II. Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări) 

 

A. Mediul intern 

 

a. Puncte tari 

1. Localizarea și infrastructura: Locația centrală a clădirii constituie un avantaj pe termen 

lung datorită accesului ușor al pacienților în spital și a posibilității de dezvoltare a infrastructurii în 

funcție de nevoile viitoare. 

2. Resursele umane din Spital reprezintă principala valoare a spitalului. Personalul bine 

pregătit este cheia rezultatelor obținute de către spital, cu echipa noastră pregătită pentru a face față 

așteptărilor venite din partea pacienților.  

3. Indicele case - mix, deși aparent este un indicator statistic fără importanță, în realitate un 

ICM bun reflectă capacitatea spitalului de a păstra și a trata cazurile complexe, capacitatea de a 

organiza raportarea corectă și completă a cazurilor tratate și reprezintă un important indicator în 

finanțarea spitalului. 

Un ICM bun obținut pentru pacienții raportați în trecut asigură resursele financiare pentru 

tratamentul pacienților internați în viitor, fiind foarte important chiar și pentru pacienții noștri ca 

Spitalul să fie capabil să obțină o bună finanțare pentru cazurile tratate. 

4. Deținerea unui program informatic funcțional care asigură culegerea automată a 

datelor și transferul datelor din programele de contabilitate, personal și gestiune permițând elaborarea 

de rapoarte lunare, trimestriale și anuale privind veniturile și cheltuielile realizate la nivelul spitalului.   

5. Dotarea corespunzătoare a laboratorului de analize și radiologie 

6. Unitatea de primiri urgențe  

 

b. Puncte slabe 

1. Finanțarea insuficientă de la CJAS este o problemă majoră pentru buna funcționare a 

Spitalului Municipal Reghin. În ultimii ani , au fost cazuri în care spitalul a fost pus în situația de a nu 

avea resurse financiare suficiente pentru a asigura medicamentele și materialele sanitare necesare 

pentru o mai bună desfășurare a procesului medical. 

2. Dotarea cu aparatură medicală insuficientă.   O parte din aparatura existentă la nivelul 

Spitalului este învechită atât fizic cât și moral, este nevoie de investiții în aparatură medicală pentru 

stabilirea unui diagnostic cât mai corect într-un timp cât mai scurt, precum și pentru tratarea acestuia.  

3. Lipsa unor specialităti medicale.  

4. Consum mare de utilități , construcție pavilionară  

5. Promovare insuficientă a serviciilor medicale pentru populatie 

 

                   
B. Mediul extern 

 

a. Oportunități, avantaje 

1. Relația cu Consiliul Local Reghin, proprietar și administrator al spitalului, în urma 

descentralizării, deschide oportunitatea realizării unui parteneriat pentru pacienții din județ. Împreună 

cu autoritățile municipale vom putea stabili o strategie pentru eficientizarea  Spitalului Municipal 

Reghin și cu sprijinul Consiliului Local vom putea pune în practică planurile pentru îmbunătățirea 

serviciilor oferite populației. 
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2. Relația contractuală cu CJAS ar trebui să reprezinte un real ajutor / sprijin pentru a 

oferi servicii medicale bazate în special pe nevoile pacienților. Dorim să obținem finanțare pentru 

serviciile nefinanțate, sau finanțate parțial, desemenea dorim să obținem o finanțare mai bună acolo 

unde tarifele nu acoperă cheltuielile reale cu tratamentul pacienților. 

3. Accesarea de fonduri europene reprezintă o soluție viabilă pentru eficientizarea 

energetică, pentru unele proiecte de modernizare ale infrastructurii, precum și dotarea cu aparatură a 

spitalului. Astfel, vom aplica la toate programele pentru care suntem eligibili. 

4. Obținerea de sponsorizări din partea firmelor private sau a unor fundații poate asigura 

fondurile necesare pentru amenajarea unor spații sau pentru dotarea cu aparatură medicală modernă 

sau birotică a spitalului. 

5. Atragerea pacienților pentru servicii cu plată: deși în momentul de față acest lucru se 

realizează destul de greu, în cadrul Spitalului există specialități care ar putea să atragă pacienți pentru 

servicii cu plată: cabinete din ambulator privind consultațiile peste contract, servicii paraclinice peste 

contract etc. Serviciile pretabile pentru a fi plătite direct pot fi dezvoltate, încurajate, reprezentând o 

sursă alternativă de venit deloc de neglijat. 

 

b. Pericole, amenințări 

1. Relația cu CJAS poate aduce cele mai multe pericole, cel mai mare pericol fiind 

reducerea finanțării. Aceasta poate lua mai multe forme: reducerea volumului de servicii contractate, 

nefinanțarea unor servicii, reducerea tarifelor la serviciile contractate. Cel mai mare pericol este 

reprezentat de reducerea numărului de paturi contractabile sau de reducerea finanțării majorărilor 

salariale (influențe). Reducerea finanțării duce inevitabil la dezechilibrarea bugetului spitalului și la 

acumularea de datorii. 

2. Instabilitatea legislativă poate aduce surprize sistemului de finanțare DRG (reguli noi, 

restrictive), reducerea valorilor relative DRG, schimbarea reglementărilor privind planul de  paturi, cu 

consecințe în reducerea numărului acestora. Un alt pericol este reprezentat de schimbarea modului de 

alocare a resurselor între casele județene de asigurări de sănătate sau între spitalele din județ. 

3. Procesul de acreditare și standardizare va cauza cu siguranță creșterea anumitor 

cheltuieli de tratament, mai ales a celor aferente utilizării infrastructurii. Ghidurile de practică pot 

cauza și ele creșterea acestor cheltuieli. Medicina defensivă obligă medicii să solicite investigații 

suplimentare pentru pacienți, care pot duce la creșterea cheltuielilor. 

4. Concurența spitalelor din județ și regiune poate cauza reducerea numărului de pacienți 

și, implicit, scăderea veniturilor spitalului. Amplasarea Spitalului Municipal Reghin aproape de 

spitalele clinice din Târgu Mureș și spitalul Județean de Urgență din Bistrița, devenind astfel 

concurente. 

5. Concurența spitalelor private au efect negativ din mai multe puncte de vedere: 

- migrarea fondurilor CJAS către furnizorii privați 

- reducerea numărului de pacienți și implicit scăderea veniturilor spitalului 

- preluarea cazurilor mai ușoare și rentabile, cele costisitoare rămânând pentru spitale publice, 

cauzând creșterea costului mediu / caz. 

6. Rezistența personalului la schimbare: interesul personal al unor angajați ai spitalului, 

care este deasupra interesului spitalului, a pacienților din Reghin, poate atrage după sine o rezistență în 

implementarea măsurilor de eficientizare a activității Spitalului. 

7. Procesele de malpraxis venite din partea pacienților nemulțumiți a devenit o realitate 

astăzi în România, spitalul fiind obligat să fie pregătit în primul rând prin prevenire (asigurarea de 
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servicii de calitate ridicată și garantată), prin buna completare a documentației medicale de către 

medici, dar și pregătind juristul spitalului pentru astfel de situații. 

 

III. Identificarea problemelor critice 

1. Îmbunătățirea structurii și organizării spitalului, respectiv reorganizarea structurii de 

paturi în funcție de patologie și de trendul acesteia, structură care să aibă la bază criterii de eficiență. 

Această reorganizare trebuie să se realizeze după o analiză detaliată economică precum și o evaluare 

detaliată a indicatorilor statistici, a circuitelor, a cerințelor de acreditare precum și a altor aspecte 

funcționale. 

2. Fundamentarea, întocmirea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul 

spitalului și la nivelul fiecărei secții și compartiment, cu scopul creșterii și maximizării 

performanței clinice și financiare a activității spitalului. Acest lucru trebuie să fie realizat în corelare 

cu regulile de finanțare care se schimbă de la o perioadă la alta, stabilirea unei strategii de contractare 

cu CJAS astfel încât venitul obținut de Spital să fie maximizat, ținând cont de structurile existente la 

nivel de spital, de necesitățile populației și, nu în ultimul rând, de rentabilitatea diferitelor servicii 

medicale. 

3. Atragerea de noi medici prin asigurarea de facilități suplimentare și îmbunătățirea dotării 

și a condițiilor de lucru. 

4. Evaluarea serviciilor paraclinice și de suport (radiologie și imagistică medicală, 

bucătărie, spălătorie, farmacie, etc.) se realizează în scopul creșterii eficienței acestora, pentru 

identificarea punctelor slabe, pentru adaptarea serviciilor interne la structura clinică. Posibilele soluții 

de eficientizare sunt: eficientizare prin reorganizarea activității și a fluxurilor interne. 

 

IV.            Selecționarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute 

Problema prioritară este cea de la punctul 1 și anume “Îmbunătățirea structurii și organizării 

spitalului”. 

Motivul alegerii acestei probleme este determinat de faptul că, în funcționarea unui spital, axa 

centrală este determinată exact de structura secțiilor clinice, care la rândul lor vor determina atât 

veniturile cât și cheltuielile precum și necesarul de personal, organizarea serviciilor. Totodată, 

rentabilitatea (echilibrul financiar) spitalului depinde de rentabilitatea individuală a secțiilor și de 

strategia de dezvoltare a spitalului care trebuie să țină cont și de acest aspect. Un alt argument pentru 

alegerea făcută este distorsiunea între structura actuală și necesarul de servicii al populației: există secții 

suprasolicitate, cu grad de ocupare peste 85 %, iar la alte secții, saloane întregi sunt goale. Deci trebuie 

luate măsuri, însă acestea trebuie sa fie bazate pe cifre și strategie. În plus, schimbările demografice 

(scăderea natalității și îmbătrânirea populației) au impact major asupra cererii de servicii de sănătate, 

structura și serviciile spitalului necesitând ajustări / adaptări la realitatea de azi. 

Infrastructura existentă trebuie utilizată cât mai bine, deoarece nu există resurse financiare 

pentru construirea de spitale noi, deci trebuie să utilizăm eficient resursele pe care le avem la dispoziție. 

La baza abordării temei și ulterior și de implementare a acesteia, au stat indicatorii de eficiență 

aferenți fiecărei secții / compartiment pe o perioadă de trei ani, cu accent pe anul 2019. 

Indicatorii din 2020 fiind puternic afectați de epidemia Covid19, dar oferind informații utile 

despre nevoia de dimensionare corectă a activității de la Boli Infecțioase, Pneumologie și ATI în caz de 

epidemii: numărul paturilor, zile de spitalizare și durata medie de spitalizare, rata și indicele de utilizare 

a paturilor, rulajul bolnavilor pe pat.  

O funcționare corectă și eficientă a spațiului hotelier al spitalului ținând cont de faptul că este 

un spital cu mai multe locații; 
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V.               Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată 

1. Scop 

Scopul nostru este stabilirea noii structuri organizatorice a Spitalului, bazată pe nevoile 

populației și pe principii de eficiență. 

 

2. Obiective, indicatori 

Obiectivul nostru este creșterea gradului de utilizare al infrastructurii, evitarea supraaglomerării 

secțiilor, organizarea mai bună a liniilor de gardă și serviciilor de urgență și, nu în ultimul rând, 

creșterea calității serviciilor oferite de către spital populației din județ, diversificarea serviciilor și 

implicit îmbunătățirea accesibilității la serviciile medicale și mărirea gradului de satisfacție a pacienților. 

Indicatori utilizați: 

a. Gradul de ocupare al paturilor (exprimat în % sau zile din 365) 

b. Durata medie de spitalizare 

c. Indicele de operabilitate (calculat după două metode, % DRG chirurgical și % procedură 

principală raportată) 

d. Rentabilitatea / echilibrul financiar a secțiilor  

e. Gradul de satisfacție al pacienților 

f. Număr pacienți aflați pe lista de așteptare vs. număr pacienți internați / lună 

Stabilirea numărului de paturi și a structurii în Spitalul Municipal Reghin trebuie să țină cont de 

următoarele aspecte: 

 

 Gradul de ocupare al paturilor:  

 

Gradul de ocupare al paturilor ar trebui să fie, în mod ideal, între 70-85 %, în funcție de tipul 

secției și perioada analizată. Se recomandă a se analiza o perioadă de cel puțin 6 luni. 

În analiza de mai jos este cuprins anul 2019. 

Menționez că în normele contractului cadru, gradul optim de ocupare al paturilor este de 79.5 % 

la acuți (dar coeficientul p diminuează această valoare la 55.6%!) și 87.7% la cronici. 

Tabel nr. 5 Grad de ocupare paturi an 2019 

 

 

 

Secţie externare Fin. Pat  GrOP% 

Boli infectioase Ac 26 55.1% 

Chirurgie generala Ac 25 42.1% 

Ortopedie si traumatologie Ac 5 15.3% 

Urologie Ac 5 21.2% 

Dermatovenerologie Ac 8 72.2% 

Medicina interna Ac 40 79.5% 

Cardiologie Ac 12 77.7% 

Cronici Cr 10 53.7% 

Neonatologie (nou nascuti) Ac 20 48.5% 

Neonatologie (prematuri) Cr 5 9.1% 

Obstetrica-ginecologie Ac 48 37.3% 

Otorinolaringologie (ORL) Ac 10 38.7% 

Pediatrie Ac 40 47.9% 

TOTAL  254 51.2% 

SUBTOTAL ACUTI  239 52.0% 

SUBTOTAL CRONICI  15 38.8% 
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Abrevieri:Fin – tip finanțare (acut, cronic) 

      Pat – număr paturi conform structurii aprobate 

      GrOP% - gradul de ocupare al paturilor, % 

         Din tabel se observă că unele secții au un număr prea mic de paturi (Medicină Internă și 

Cardiologie), iar altele au prea multe paturi, gradul de ocupare fiind prea mic (Otorinolaringologie, 

Pediatrie, Boli Infecțioase, Neonatologie, Obstetrică Ginecologie, Dermatovenerologie și Cronici 

Medicină Internă etc.) 

Acest indicator, deși foarte important, nu este capabil să evidențieze secțiile care au un grad de 

ocupare al patului bun, dar care au obținut acest rezultat prin prelungirea artificială a duratei de 

spitalizare, și nu printr-un rulaj bun. Pentru a putea stabili acest fapt, trebuie analizate duratele de 

spitalizare în oglinda celor naționale. 

 

Indicele de operabilitate (procentul cazurilor chirurgicale): 

 În tabelul de mai jos am prezentat situația intervențiilor chirurgicale din secțiile cu profil 

chirurgical. Am analizat datele din două puncte de vedere: 

- % chir DRG: câte cazuri au intrat în grupe DRG chirurgicale și au fost considerate cazuri 

chirurgicale în sistemul DRG 

- % chir proc pr: la câte cazuri s-a completat câmpul “procedură principală” 

- Tabel nr. 6 Gradul de operabilitate pe secțiile chirurgicale an 2019 

Secţie externare Pat GrOP% NrCE 

DRG 

Chir 

% NrCE 

DRG Chir 

NrCE  

Pr chir 

% 

NrCE 

Pr chir 

Boli infecțioase 26 55.1% 0 0.0% 0 0.0% 

Chirurgie generală 25 42.1% 292 55.6% 347 66.1% 

Ortopedie și traumatologie 5 15.3% 73 84.9% 74 86.0% 

Urologie 5 21.2% 27 50.9% 33 62.3% 

Dermatovenerologie 8 72.2% 1 0.3% 0 0.0% 

Medicină internă 40 79.5% 1 0.1% 0 0.0% 

Cardiologie 12 77.7% 1 0.2% 0 0.0% 

Cronici 10 53.7% 0 0.0% 0 0.0% 

Neonatologie (nou născuți) 20 48.5% 1 0.2% 0 0.0% 

Neonatologie (prematuri) 5 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 

Obstretica-ginecologie 48 37.3% 882 55.8% 879 55.6% 

Otorinolaringologie (ORL) 10 38.7% 17 6.9% 14 5.7% 

Pediatrie 40 47.9% 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 254 51.2% 1 295 15.5% 1 347 16.1% 

Abrevieri: 

Pat – număr paturi conform structurii aprobate 

GrOP% - gradul de ocupare al paturilor, % 

NrCE DRG Chir - număr cazuri ce au intrat în grupe DRG chirurgicale și au fost considerate 

cazuri chirurgicale în sistemul DRG 

% NrCE DRG Chir – procent cazuri ce au intrat în grupe DRG chirurgicale și au fost considerate 

cazuri chirurgicale în sistemul DRG 

NrCE  Pr chir – număr cazuri la care s-a completat câmpul “procedură principală” 

% NrCE Pr chir – procent cazuri la care s-a completat câmpul “procedură principală” 
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Se poate observa că unele secții/compartimente nu stau deloc bine în ceea ce privește 

intervențiile chirurgicale, iar prin corelația cu gradul de ocupare al patului, este necesară luarea unor 

măsuri, ori prin îmbunătățirea activității medicale, ori prin ajustarea numărului de paturi. 

Reorganizarea / reconfigurarea secțiilor de acuți / cronici se poate realiza cu ajutorul acestor 

indicatori, dar ținând cont și de finanțarea actuală. 

În cazul în care dorim cu adevărat să reorganizăm spitalul, trebuie să mai ținem cont de 

următoarele aspecte: 

 

 rentabilitatea secțiilor:  
Dacă pe baza indicatorilor se constată, că o secție este supraaglomerată și ar trebui să creștem 

numărul de paturi, dar dacă pe baza analizelor economice constatăm că specialitatea respectivă este într-

o pierdere mare, atunci ar fi o greșeală managerială, să creștem numărul de paturi, pentru că astfel va 

crește și pierderea, iar secția respectivă va angrena tot spitalul într-o pierdere din ce în ce mai mare. 

Din acest motiv, nici o modificare de structură nu trebuie realizată fără o evaluare economică 

detaliată prealabilă, conform unei metodologii bine pusă la punct. Tot pe această logică, o secție cu 

rentabilitate mare trebuie dezvoltată, astfel, ponderea secțiilor cu pierdere și profit se va schimba, iar 

spitalul va atinge și va păstra echilibrul financiar. 

 

 situația infrastructurii:  
Orice modificare de structură trebuie să țină cont de situația infrastructurii spitalului, respectiv de 

clădirile care pot și merită să fie renovate. Nu putem crește numărul de paturi, dacă în locația respectivă 

acest lucru nu este posibil, sau degeaba reducem numărul de paturi la o secție, dacă spațiul rămas liber 

nu poate fi ocupat de alte secții sau alte activități. 

 

 circuitele funcționale:  

La orice modificare de structură, trebuie să ne străduim să concentrăm într-o singură locație 

acele activități, care au o interdependență funcțională, clinică mare, și să mutăm în locațiile exterioare 

secțiile cu dependență redusă. Astfel, este de preferat ca secțiile cu legătură strânsă cu CPU, Bloc 

operator, paraclinice să fie în locația centrală, iar celelalte secții să fie mutate în clădirile mai 

îndepărtate. Chiar dacă mutarea unor secții presupune un cost semnificativ inițial, reducerea costurilor 

de funcționare pe termen mediu și lung vor compensa costurile inițiale. 

Un alt aspect care ține de circuite, dar și de infrastructură este reprezentat de reglementările 

actuale de autorizare și de acreditare a spitalelor, la orice reorganizare trebuie avute în vedere și aceste 

aspecte. 

 

 regulile de finanțare: 
Nici un spital nu poate să nu țină cont de regulile actuale de finanțare. O decizie de reorganizare 

care nu ține cont de regulile de finanțare va împinge spitalul spre un dezastru financiar. Astfel, regulile 

de clasificare, regulile privind suma minimă de contractat, nivelul de finanțare la acuți și cronici sau la 

acuți și spitalizare de zi (etc.), toate vor avea repercusiuni asupra finanțării spitalului. De exemplu, 

reducerea numărului de paturi înseamnă automat reducerea sumei minime de contractat. Din acest motiv 

ar fi o eroare, reducerea numărului de paturi, însă reorganizarea numărului de paturi între secții este 

imperativ necesară. Gradul optim de ocupare al paturilor din formula de finanțare este de 294,7 zile din 

365, respectiv 80,74 %. 

Totodată, indicele de operabilitate este un indicator - criteriu de contractare pentru secțiile 

chirurgicale, iar un indicator bun atrage automat costuri mari, probabil neacoperite de finanțare. 



 - 16 - 

 

3. Activități 

a) Măsurile propuse se încadrează în următoarele categorii: 

1. Reducerea numărului de paturi acolo unde gradul de ocupare al patului este sub 70-75% și 

secția este nerentabilă, după o evaluare economică prealabilă 

2. Creșterea numărului de paturi acolo unde gradul de ocupare al patului este peste 80-85%, și 

secția este rentabilă, după o evaluare economică prealabilă 

3. Înființarea de secții, compartimente în specialitățile în care nevoile populației sunt neacoperite: 

Îngrijiri Paliative, Psihiatrie, Neurologie,Gastroenterologie, Oncologie etc. 

4. Modificarea tipului de încadrare a secțiilor (o parte din numărul de paturi) pentru a obține o 

finanțare corespunzătoare patologiei de la CJAS, cum ar fi trecerea de la acuți la cronici la o 

parte din patologie, iar la neonatologie / prematuri raportarea și contractarea corectă a 

patologiei și adaptarea numărului de paturi, dacă va fi cazul. 

5. Mutarea secțiilor, compartimentelor, dacă există justificare funcțională și economică sau dacă 

posibilitățile oferite de infrastructura existentă necesită acest lucru. 

6. Diversificarea serviciilor, identificarea specialităților / patologiilor la care pacienții sunt 

nevoiți să se adreseze spitalelor din alte județe datorită lipsei specialității respective în prezent 

sau a lipsei echipamentelor / competențelor / serviciilor de calitate corespunzătoare la 

specialitățile existente; 

7. Înființarea de compartimente / secții de cronici la specialitățile unde patologia existentă 

justifică acest lucru; 

8. Creșterea calității serviciilor prin îmbunătățirea condițiilor hoteliere, în conformitate cu 

așteptările pacienților, precum și cu ultimele reglementări de autorizare / acreditare a 

spitalului;  

 

Având în vedere cele prezentate, consider ca scop principal adaptarea structurii și a activității 

spitalului la realitățile demografice și de morbiditate ale populației județului și implicit la nevoile reale 

de servicii medicale ale populației. Acest scop implică și diversificarea serviciilor oferite populației, 

care va duce creșterea adresabilității și reducerea migrației pacienților spre spitale din alte județe. Un 

efect colateral, pozitiv și deloc de neglijat este și creșterea veniturilor spitalului prin efectele produse de 

modificarea structurii organziatorice a Spitalului Municipal „ dr. Eugen Nicoară”, Reghin.  
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Tabel nr.7. Reconfigurarea structurii organizatorice a Spitalului  

Secţie / Compartiment 
Tip 

finanțare 

Structura 

actuală 

Structura 

propusă  

Medicină internă Ac 40 30 

Comp. Cardiologie Ac 12 12 

Comp. Cronici Cr 10 20 

Chirurgie generală Ac 25 25 

Comp. Urologie Ac 5 5 

Comp. Ortopedie și traumatologie Ac 5 5 

Otorinolaringologie Ac 10 10 

Pediatrie Ac 40 30 

       Compartiment pediatrie cronici Cr   10 

Obstetrica-ginecologie Ac 48 48 

Neonatologie (nou născuți) Ac 20 20 

Comp. Neonatologie (prematuri) Cr 5 5 

Boli infecțioase Ac 26 26 

Dermatologie Ac 8 8 

Total paturi acuți + cronici     

Total paturi acuți 239 219 

Total paturi cronici 15 35 

Total paturi ATI 10 10 

Total paturi SZI     

Total paturi spitalizare continuă spital 264 264 

 
 
Reorganizarea structurii Spitalului Municipal Reghin nu este un scop în sine, ci este un 

instrument prin care pot fi raționalizate consumurile de resurse, pot fi optimizate, îmbunătățite circuitele 

funcționale, având ca obiectiv final oferirea de servicii de calitate superioară pacienților, cu atingerea și 

păstrarea echilibrului financiar, indispensabil pentru buna funcționare a spitalului. 

La luarea oricărei decizii trebuie analizați în primul rând indicatorii specifici activității medicale și 

apoi evaluat impactul financiar al acestei decizii. Dacă se face o analiză a unei secții pe baza DMS și 

grad de ocupare al paturilor se poate constata că este supraaglomerată și prima impresie ar fi că trebuie 

crescut numărul de paturi. În cazul în care această secție este ineficientă datorită tarifului stabilit, această 

măsură ar crește pierderile secției și a spitalului, iar dacă secția este eficientă ar crește rezultatele 

financiare. În vederea asigurării echilibrului financiar al spitalului trebuie dezvoltate secțiile cu eficiență 

ridicată, care să acopere ineficiența unor secții care nu pot fi desființate și trebuie menținute în cadrul 

spitalului din raționamente sociale. 
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b) Grafic Gantt 

Măsurile propuse a fi implementate necesită o bună planificare, etapele de parcurs fiind 

interdependente. În graficul de mai jos sunt prezentați pașii necesari a fi parcurși, precum și încadrarea 

în timp: 
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1 Evaluare statistică secții și compartimente                 

2 Evaluare funcțională secții și compartimente                 

3 Evaluare infrastructură, clădiri                 

4 Evaluare funcționala servicii interne                 

5 Evaluare economică secții și compartimente                 

6 Evaluare economică servicii interne                 

7 Elaborare strategie reorganizare structură clinică                 

8 Elaborare strategie reorganizare servicii interne                 

9 
Implementare strategie de reorganizare și 

eficientizare 
               

10 Monitorizarea proceselor, urmărirea indicatorilor         

11 
Evaluarea și reevaluare periodică (de preferat 

trimestrial) pentru următorii 4 ani (2021-2025) 
                

 
 

c) Resurse necesare 

Financiare și materiale: 

Pentru punerea în practică a acțiunilor planificate, va fi necesară renovarea (eventual extinderea) 

unor clădiri vechi, recompartimentarea și realizarea circuitelor pentru secțiile relocate (dacă va fi cazul). 

La orice relocare este recomandat a se realiza o igienizare, mici reparații curente. Costurile acestora 

trebuie evaluate de specialiști în domeniu, finanțarea poate fi asigurată de către Consiliul Local si 

Primăria Municipiului Reghin, Ministerul Sănătății, fonduri europene (dacă vor apărea oportunități de 

finanțare pe parcurs) precum și din fonduri proprii ale Spitalului Municipal (reparații de anvergură mai 

mică). 

Umane: pentru punerea în practică a acțiunilor propuse nu sunt necesare resurse umane 

suplimentare, ele existând în spital, mai puțin pentru secțiile / compartimentele nou înființate, unde, 

după caz, avem nevoie de medici noi sau supraspecializarea celor existenți (ex. Paliație). 

 

d) Responsabilități 

Evaluarea activității medicale: manager, director medical, șef secție (corespunzător) 

Evaluare infrastructură, clădiri: manager, șef serviciu administrativ, șef secție (corespunzător) 

Evaluare economică: manager, director financiar-contabil. 

Reorganizare secții/servicii interne: manager, director medical, director financiar-contabil, șef 

secție (corespunzător). 
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4. Rezultate așteptate 

Prin realizarea obiectivelor, ne așteptăm la: 

- Îmbunătățirea, diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite populației, atât din punct de 

vedere medical cât și hotelier; 

- Creșterea adresabilității și diminuarea fenomenului de migrare a pacienților către alte spitale; 

- Îmbunătățirea rezultatelor economice ale secțiilor și compartimentelor; 

- Îmbunătățirea activității secțiilor cu rezultate nesatisfăcătoare; 

- Optimizarea cheltuielilor și maximizarea veniturilor atât global la nivel de spital cât și individual 

la nivel de secții; 

- Creșterea performanței financiare a serviciilor interne; 

- Creșterea performanței financiare a secțiilor și compartimentelor; 

- Creșterea veniturilor prin maximizarea sumei contractate cu CJAS; 

- Păstrarea echilibrului financiar al spitalului / prevenirea acumulării datoriilor; 

- Diminuarea fenomenului de supraîncărcare a secțiilor; 

- Folosirea mai eficientă a infrastructurii; 

- Reducerea sau chiar eliminarea timpului în care personalul nu are activitate; 

- Îmbunătățirea gradului de satisfacție al propriilor angajați; 

- Adaptarea managementului Spitalului Municipal Reghin la noile provocări ale reformei în 

sănătate. 

 

5. Indicatori – evaluare, monitorizare 

Pe tot parcursul derulării activităților, încă din faza inițială, se va desfășura o activitate de 

supervizare și de remediere a activităților care se derulează nefavorabil, ținându-se cont de bugetul 

disponibil. 

Monitorizarea se va realiza prin indicatorii prezentați la punctul 5.2, care vor fi urmăriți lunar 

sau trimestrial, după caz, dar și cu ajutorul altor indicatori utilizați în statistica medicală. 

În completarea acestora se vor adăuga indicatorii incluși în procesul de acreditare al spitalelor 

precum și cei cuprinși în contractul de management. 

Evaluarea finală va evidenția eficacitatea și eficiența măsurilor luate privind reorganizarea 

serviciilor de sănătate de la nivelul Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin, având în vedere 

maximizarea veniturilor și optimizarea cheltuielilor în scopul îmbunătățirii și creșterii performanței 

financiare respectiv a calității serviciilor oferite populației, atât din punct de vedere medical cât și 

hotelier. 

 

VI. Concluzii 

Obținerea unei organizări eficiente a serviciilor de sănătate va duce la creșterea performanței 

spitalului, îmbunătățirea serviciilor de sănătate asigurate, iar creșterea finanțării va permite dezvoltarea 

continuă a spitalului. 

 

Echipa de conducere a Spitalului Municipal Reghin, coordonată de manager, va urmări pe 

termen mediu și lung creșterea calității serviciilor oferite, abordarea de tehnici și proceduri moderne și 

eficiente, care să conducă la creșterea longevității și calității vieții populației, a nivelului de satisfacție al 

pacienților și a personalului medical, contribuind la întărirea prestigiului și consolidarea imaginii 

Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoară”, Reghin. 
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