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Strategia de dezvoltare a Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş , între anii 2014-2020, constituie 
documentul intern principal de planificare strategică pe termen scurt, mediu şi lung, care cuprinde 
obiectivele de dezvoltare a spitalului şi stabileşte măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea 
acestor obiective. Strategia serveşte drept instrument unic de integrare a cadrului strategic existent, de 
racordare a procesului de planificare bugetară cu cadrul de politici de dezvoltare ale Uniunii Europene 
în domeniul sanitar.

Obiectivul fundamental al STRATEGIEI este creşterea continuă a calităţii actului medical 
acordat în cadrul spitalului nostru, cu scopul final de a asigura îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor, 
implicit şi familiilor acestora, creşterea gradului de satisfactie a pacienţilor si a personalului medico- 
sanitar angajat.

Elaborarea prezentei strategii de dezvoltare instituţională a Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş 
în domeniul dezvoltării pe termen scurt, mediu şi lung s-a realizat în conformitate cu planul strategic 
naţional în domeniul sanitar şi a legislaţiei:

S  Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare;

S  Ordinul MSP nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de 
acreditare a spitalelor;

S  Ordinul MSP nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;

S  Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului şi normele de aplicare;
S  Legea nr 672/2002, privind auditul public intern;
■S Ordinul MFP nr.38/2003, privind exercitarea activităţii de audit public intern;
S  Ordinul MSP nr.840/2003, privind normele metodologice de organizare şi exercitare a 

auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătăţii;
^  Ordinul MSP nr. 1764/2006, privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de 

urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor 
materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile 
medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică;

■S Ordinul MSP nr.39/2008, privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului; 
Ordinul MSP nr. 1224/2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa 

medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului MSP nr. 1771/2006, 
privind aprobarea normativelor de personal.
M isiunea noastră

Misiunea Spitalului dc Psihiatrie Căpâlnaş este aceea de a oferi servicii medicale de o înaltă 
calitate, de a îmbunătăţii starea sănătăţii populaţiei din zona pe care o deserveşte, precum şi de a ne 
orienta permanent către necesităţile actuale ale pacienţilor şi de a le furniza servicii medicale integrate 
şi aliniate la principiu! îmbunătăţirii continue.

Viziunea noastră

Viziunea conducerii Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş în domeniul calităţii este de a construi 
imaginea unei instituţii medicale de prestigiu, reprezentativ pentru judeţul Arad, de a dobândi şi 
menţine o buna reputaţie a spitalului prin calitate. Calitatea serviciilor noastre medicale trebuie să 
constituie un exemplu pentru unităţile medicale similare şi o recomandare pentru pacienţii noştri !
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Echipa care a elaborat, care coordoneaza implementarea strategiei si evalueaza periodic indeplinirea 
obiectivelor strategice este formata din:

1 .MANAGER
2. DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL
3. DIRECTOR MEDICAL

I. ISTORICUL SPITALULUI
Prin punerea în aplicarea a prevederilor Hotărârii de Guvern nr.529/2010 managementul 

asistenţei medicale pentru Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş a fost transferat către Consiliul Judeţean 
Arad, devenind astfel un spital de subordonare locală. Spitalul cu monospecialitate psihiatrie cronici şi 
cu o structură organizatorică de 75 paturi îşi desfăşoară în prezent activitatea, în baza unui contract de 
închiriere, într-un imobil retrocedat situat în satul Căpâlnaş, comuna Birchiş ,nr 245.. Localizarea în 
zona văii Mureşului în mijlocul unui parc dendrologic, monument istoric, asigură toate datele necesare 
pentru tratarea pacienţilor cu afecţiuni psihice.

II. ANALIZA MEDIULUI INTERN

A. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş este spital de categorie V, monospecialitate psihiatrie cronici, cu un 
număr de 75 paturi si are urmatoarea structura organizatorica aprobata:

- secţie medicala psihiatrie -75 de paturi 
-compartiment paraclinic medico-sanitar 
-compartiment RUNOS 
-birou achiziţii publice administrativ,magazie 
-compartiment financiar -contabil

B. PERSONAL ÎNCADRAT

Evaluarea încadrării cu personaj ne categorii .Prin analiza statului de funcţii pe anul 2014 aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 37/28.02.2014 privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş se constată că unitatea sanitară funcţionează 
cu o structură de personal de 49 de posturi aprobate cu un grad de ocupare de 79,59%, respectiv 39 de 
posturi ocupate cu următoarea structură pe categorii de personal:

Comitet director 3 posturi din care: manager, director medical şi director financiar- contabil 
Personal medical şi medical auxiliar 26 posturi din care: 3 medici, 10 asistente, 1 registrator 

medical, 8 infirmiere şi 4 îngrijitoare curăţenie
Aparat funcţional 10 posturi din care: 1 RUNOS, 1 contabil, 1 magazioner, 5 muncitori, 1 

bucătăreasă şi 1 spălătoreasă
Ponderea personalului medical ( 27 posturi) în total posturi ocupate (39 posturi) este de 69,23 % din 
care medici (4 posturi) 14,81% şi alt personal medical (23 posturi) 85,19%.

Evaluarea relaţiei dintre structura spitalului si încadrarea cu personal Analiza comparativă a 
numărului de posturi aprobate, a numărului de posturi ocupate şi a numărului de posturi normate

3

%



SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ 
Loc.Căpâlnaş nr.245 

Telefon 0257/557553,0257/434555 CIF3678394 
JUDEŢUL ARAD

conform Ordinului nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa 
medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii 
publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal reliefează deficitul de personal atât 
în ceea ce priveşte personalul medical în afară de medici ( 50% faţă de normativ) şi medical auxiliar ( 
32,43% faţă de normativ) cât şi personalul din aparatul funcţional (27,27% faţă de normativ). Pentru 
activităţile de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină, încălzire, de deservire a posturilor 
fixe şi de preparare a hranei în blocurile alimentare normativele sunt stabilite în funcţie de suprafeţe , 
număr paturi convenţionale , iar personalul angajat, comparativ cu celelalte categorii de personal, nu 
este semnificativ sub normativul stabilit prin legislaţie.

Nr. crt. SPECIFICAŢIE
Număr
posturi

aprobate

Număr
posturi

ocupate

Număr
posturi

normate

SECŢIA DE PSIHIATRIE CRONICI 75 PATURI
Medici 4 3 4

PERSONAL MEDIU SANITAR Şl CU STUDII SUPERIOARE
1 asistenti medicali 11 10 19
2 asistent social 1 1
3 psiholog 1
4 registrator medical 1 1 1

TOTAL 13 11 22
PERSONAL MEDICAL AUXILIAR

1 infirmieri 12 8 28
2 îngrijitori curăţenie 4 4 9

TOTAL 16 12 37
PERSONALUL tehnic, economic, informatică, administrativ şi de deservi

Compartiment RUNOS 1 1 2
COMPARTIMENT FINANCIAR - 2 1 2
Achiziţii publice, administrativ, 2 1 3
Compartiment juridic 1
Compartiment tehnic 1
Compartiment PSI 1
Compartiment informatică 1

TOTAL 5 3 11
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posturi aprobate posturi ocupate posturi normate

C..DOTARE

Dotarea este necorespunzatoare activitatii medicale care se desfâsoara in spital.Spalatoria este 
dotata cu maşini automate de spalare de dimensiuni reduse .Spitalul are sursa proprie de apa .Cladirea 
principala este înconjurata de un parc cu arbori seculari.

D.INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Raportat la activitatea medicală desfăşurată în anul 2013, indicatorii de minagement a 
resurselor umane sunt:

j DENUMIRE INDICATOR |V A L O A R E  
INDICATOR

Număr mediu de bolnavi externaţi/medic 392
Număr mediu de bolnavi externaţi/asist, medicali 39,2
Proporţia medicilor din totalul pers.angajat 7,69
Proporţia pers.med. cu studii sup.din total pers.med. 11,1
Proporţia personalului medical din total personal 69,23

Indicatorii care reflecta activitatea clinica simt:

DENUMIRE INDICATOR VALOARE
INDICATOR

Indicatori de utilizare a serviciilor
Nr de pacienţi extemati/spital 392

DMS/spital 49
Rata de utilizarea a paturilor (%) 70,7
Procentul de pacienţi cu complicaţii si comorbiditati din total pacienţi externări 
<%)

1,27

Indicatori de calitate
Rata mortalitarii generale 1,01
%pacienti decedaţi la 48 ore de la internare 0
Rata infecţiilor nozocomiale 1,78
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Rata pacienţilor reinternati (fara programare) in intervalul de 30 zile de la 
externare

0

Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la 
externare

99

Indicatorii economico-financiari:

DENUMIRE INDICATOR VALOARE
INDICATOR

Execuţia bugetara fata de bugetul aprobat (%) 85
Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli spital 48
Procentul cheltuielilor de personal din total sume decontate de CAS precum si din 
sumele asigurate de la MS cu aceasta destinatie (%)

68,93

Procentul cheltuielilor cu medicamente din total cheltuieli spital (%) 10,14
Costul mediu pe zi spitalizare 160,16
Procentul veniturilor proprii din total venituri spital 1

III.CARACTERISTICI ALE POPULAŢIEI DESERVITE

In anul 2013 Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş a acordat asistenta medicala pentru 392 de pacienţi (274 
de sex masculin, 118 provin din mediul rural),principalele grupe de patologie spitalizata fiind:
- demente -17 pacienţi (4,3%)
-schizofrenie -33 pacienţi (8,4%)
- tulburări depresive -107 pacienţi (27,2%)
- retard mental in diferite grade-32 (8,1%)
Conform datelor puse la dispoziţia spitalului de către DSP Arad,morbiditatea in judeţul Arad in 2013 
pentru principale afecţiuni psihiatrice (raportata in cabinetele medicilor de famile) a fo s t:

2013
Schizofrenie 74
Dementa 31
Tulb depresive 672

Situatie comparativa intre pacienţii diagnosticaţi in judeţul Arad si cei tratati in Spitalul de Psihitrie 
Căpâlnaş in anul 2013 pe principalele grupe de afecţiuni psihiatrice:

2013 jud Arad 2013 Sp de Ps. 
Căpâlnaş

Schizofrenie 74 33
Dementa 31 17
Tulb depresive 672 107
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IV. ANALIZA SWOT A SPITALULUI DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ

Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în cazul planificării strategice pentru 
identificarea potenţialelor, a priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de realizare a 
strategiei de dezvoltare a spitalului. Managementului strategic îi este specifică analiza continuă, pe 
de o parte, a mediului extern pentru a anticipa sau sesiza la timp schimbările, iar pe de altă parte, a 
situaţiei interne pentru a evalua capacitatea de a face faţă schimbărilor.

Prin tehnica SWOT (Strengths / Weaknesses, Cpportunities / Threats), pentru o analiză a 
situaţiei generale actuale a Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, prezentăm punctele forte şi oportunităţile 
pe care le poate exploata spitalul, punctele slabe, dar şi eventualele ameninţări cu care s-ar putea 
confrunta.

Conducerea spitalului apreciază că managementul unui spital public ocupă un loc aparte, 
întrucât presupune gestionarea unor activităţi complexe, cu un consum mare de resurse, în aşa fel încât 
să conducă la servicii de sănătate de o calitate înaltă. Aceste activităţi încep cu îngrijirile medicale 
acordate pacienţilor (activitatea clinică), şi continuă cu servicii hoteliere (cazare şi hrană), 
gestionarea eficientă a stocurilor (medicamente, materiale sanitare, reactivi de laborator, etc.) şi a 
resurselor financiare extrem de limitate, dar şi strategii de îmbunătăţire a calităţii actului medical 
(pregătire profesională, investiţii în aparatură medicală performantă, standarde de management a 
calităţii).

De aceea, managementul unui spital se bazează în actul de conducere pe decizii luate 
pornind de la o bună cunoaştere a factorilor interni şi externi, care ar putea influenţa activitatea 
desfăşurată şi obiectivele strategice.

MEDIUL INTERN
PUNCTE TARI (S) PUNCTE SLABE (W)

1.Finanţarea potrivit legislaţiei în vigoare pentru 
specificul spitalului de psihiatrie cronici este bună . 
Contractele încheiate pentru serviciile medicale prestate 
asigură sumele necesare pentru activitatea curentă a 
spitalului.
2.Subordonarea locală asigură posibilitatea autorităţilor 
locale să se implice în coordonarea şi finanţarea 
spitalului.
3.Amplasarea într-o zonă propice pentru tratarea 
pacienţilor cu afecţiuni psihice .
4.Pregătirea profesională a personalului medical. Un 
punct forte o reprezintă pregătirea profesională a 
personalului medical cu experienţă în tratamentul 
pacienţilor cu boli psihice, implicarea în găsirea soluţiilor 
pentru o mai bună îngrijire a pacientului în condiţiile 
lipsei de personal.

1 Situaţia juridică a clădirii în care îşi desfăşoară 
activitatea spitalul.
Retrocedarea clădirii şi statutul de chiriaş 
împiedică posibilitatea unor reamenajări de 
anvergură de natura cheltuielilor de capital.
2. Dotări învechite Secţia spitalului funcţionează 
cu mobilier spitalicesc vechi, fiind necesară şi 
completarea lenjeriei existe şi achiziţionarea de 
pături şi prosoape potrivit normelor igienico- 
sanitare în vigoare . Deasemenea este obligatorie 
reamenajarea şi dotarea bucătăriei spitalului ( 
frigidere, chiuvete , veselă, spaţii de depozitare, 
etc.), a magaziei de alimente şi a sălii de mese 
potrivit planurilor de conformare întocmite de 
DSP. Spălătoria spitalului funcţionează cu două 
maşini de spălat şi două uscătoare de uz casnic 
care necesită reparaţii repetate care implică 
cheltuieli şi perioade de inactivitate sau activitate 
greoaie în spălătorie . Astfel se impune dotarea cu 
aparatură de spălătorie profesională care să
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asigurare continuitatea în bune condiţii a activităţii 
pe care o implică cele 75 de paturi din structura 
funcţională a spitalului.
3. Personal insuficient . Spitalul funcţionează cu 
un număr de 39 de angajaţi din totalul de 49 de 
posturi aprobate , un număr mult sub normativul 
stabilit prin legislaţia specifică . Lipsa personalului 
duce la suprasolicitarea celui existent cu implicaţii 
asupra calităţii actului medical.
4.Condiţii de curăţenie şi igienă precare care 
decurg din necesitatea executării unor reparaţii 
curente care ar face mai uşoară întreţinerea 
zonelor şi spaţiilor cu probleme, personalul 
insuficient, inexistenţa unor proceduri aplicabile 
pentru activitatea de curăţenie, precum şi alocarea 
unor sume insuficiente pentru dotarea cu materiale 
de curăţenie.
5.Deficienţe în întreţinerea curentă a clădirii . Este 
necesară executarea unor lucrări reparaţii curente, 
de igienizare, deratizare , dezinsecţie şi dezinfecţie 
pentru a asigura igiena spaţiilor şi a 
aeromicroflorei conform standardelor de igienă 
impuse de specificul activităţii sanitare.

MEDIUL EXTERN
OPORTUNITĂŢI (O) AMENINŢARI (T)

1.posibilitatea ca prin relaţia cu Consiliul Judeţean Arad 
să se găsească soluţii în vederea relocării spitalului. Până 
în prezent cu finanţare din fonduri judeţene s-a realizat un 
studiu de fezabilitate pentru construcţia unui nou spital în 
localitate pe un teren aflat în patrimoniul Judeţului Arad . 
Noul spital ar corespunde întru totul normelor sanitare în 
vigoare.
2. statutul de proprietar al clădirii ar putea da posibilitatea 
accesării unor fonduri cu finanţare nerambursabilă pentru 
dezvoltarea infrastructurii şi dotării spitalului.
3. creşterea numărului de paturi şi dezvoltarea unor 
parteneriate publice-private cu implicarea proprietarului 
şi a administraţiei locale.
4. Organizarea unor parteneriate şi activităţi comune cu 
spitale specifice din alte ţări care ar da posibilitatea unei 
noi abordări în tratamentul bolnavilor cu afecţiuni psihice 
cu scopul integrării lor în societate

1. instabilitatea legislativă care reglementează 
finanţarea spitalului, dar şi cea care 
stabileşte cadrul legal pentru ocuparea posturilor 
vacante în sistemul sanitar.
2. pericolul neacreditării spitalului în urma 
procesului de evaluare a spitalului.
3. Migrarea forţei de muncă calificată către 
spitalele din străinătate , precum şi concurenţa 
altor spitale care oferă condiţii mai bune din 
punctul de vedere al locului de muncă reprezintă o 
ameninţare
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PROBLEME IDENTIFICATE :

S  Deficienţe în întreţinerea clădirii

S  Neîntreprinderea măsurilor necesare în vederea acreditării spitalului 

S  Management deficitar al resurselor umane 

PROBLEMA PRIORITARA

S  Neîntreprinderea măsurilor necesare în vederea acreditării spitalului

V. OBIECTIVE GENERALE
1. Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si îngrijirilor oferite pacienţilor de către Spitalul de 
Psihiatrie Căpâlnaş.
2. Creşterea eficientei activitatii in cadrul spitalului.
3. Creşterea încrederii pacienţilor in serviciile medicale oferite de Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş.
4. Asigurarea condiţiilor optime de cazare si hrana ptr. pacienţii internati si apartinatori.
5. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a spitalului.
6. Dezvoltarea performantelor profesionale ale angajaţilor.
7.Prevenirea si controlul eficient al infecţiilor nozocomiale.

VI. OBIECTIVE SPECIFICE

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT (2014-2015):
1. Dezvoltarea resurselor umane prin identificarea unor facilitati de atragere si fidelizare a 
personalului medical
TERMEN DE FINALIZARE: trim.IV 2014 
RESPONSABIL: sef birou RUNOS
INDICATOR EVALUARE: nr.de personal medical/nr.paturi
REZULTATE AŞTEPTATE: asigurarea structurii resurselor umane in concordanta cu nevoile 
spitalului
ESTIMĂRI BUGETARE:90.000 ron

2. Creşterea satisfacţiei angajaţilor prin renovarea secţiei medicale si a corpului administrativ:
TERMEN DE FINALIZARE: trim.IV 2014 
RESPONSABIL: responsabil birou achiziţii
INDICATOR EVALUARE: nr de angajaţi multumiti/foarte mulţumiţi de condiţiile de munca 
REZULTATE AŞTEPTATE: creşterea confortului angajaţilor

creşterea satisfacţiei angajaţilor 
ESTIMĂRI BUGETARE:200.000 ron

3. Implementarea procedurilor de lucru, a protocoalelor terapeutice si a ghidurilor de practica
TERMEN DE FINALIZARE: trim.IV 2015 
RESPONSABIL: Director medical
INDICATOR EVALUARE: nr.de ghiduri si protocoale medicale aplicate 
REZULTATE AŞTEPTATE: creşterea eficientei si calitatii actului medical
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4. Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale
TERMEN DE FINALIZARE: permanent 
RESPONSABIL: Sef secţie
INDICATOR EVALUARE: indicatorii de performanta ai activitatii clinice 
REZULTATE AŞTEPTATE: creşterea eficientei si calitatii actului medical

5. Creşterea calitatii condiţiilor hoteliere a pacienţilor

a. Amenajare garderoba pacienţi, boxe de curăţenie, boxe depozitare lenjerie curata, murdara, 
renovare grupuri sanitare
TERMEN DE FINALIZARE: trim.IV 2015 
RESPONSABIL: responsabil birou achiziţii 
INDICATOR EVALUARE: nr spatii reamenajate/spital 
REZULTATE AŞTEPTATE: creşterea confortului pacienţilor

creşterea satisfacţiei pacientului 
ESTIMĂRI BUGETARE:50.000 ron 

*

b.cresterea calitatii hranei distribuite prin renovare/amenajare spatii,circuite funcţionale,dotare 
cu mobilier,vesela, echipamente noi, moderne pentru dotarea blocului alimentar
TERMEN DE FINALIZARE: trim.IV 2015 
RESPONSABIL: responsabil birou achiziţii
INDICATOR EVALUARE: nr pacienţi multumiti/foarte mulţumiţi de calitatea hranei 
REZULTATE AŞTEPTATE: creşterea satisfacţiei pacientului 
ESTIMĂRI BUGETARE:60.000 ron

6. Creşterea eficientei metodelor de prevenire si control a infecţiilor nozocomiale prin achiziţie 
de automate de distribuire si purificare a apei potabile,amenajare spaţiu central de depozitare 
deşeuri periculoase:
TERMEN DE FINALIZARE: trim.IV 2015
RESPONSABIL: Manager, responsabil CPCIN »responsabil birou achiziţii 
INDICATOR EVALUARE: rata infecţiilor nozocomiale <media pe tara 
REZULTATE AŞTEPTATE: prevenirea apariţiei infecţiilor nozocomiale 
ESTIMĂRI BUGETARE:5000 ron

7. Depistarea,controlul si supravegherea infecţiilor nozocomiale:
TERMEN: permanent 
RESPONSABIL:responsabil CPCIN
INDICATOR EVALUARE: nr controale in ce priveşte condiţiile igienico-sanitare din secţii

Incidenţa infecţiilor nozocomiale 
REZULTATE AŞTEPTATE: prevenirea apariţiei infecţiilor nozocomiale

8.1ncheierea unor contracte avantajoase cu CJAS si realizarea serviciilor medicale conform 
contractelor încheiate

TERMEN DE FINALIZARE: permanent
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RESPONSABIL: manager,director medical,director fmanciar-contabil
INDICATOR EVALUARE: procentul de realizarea serviciilor in raport cu suma contractata
REZULTATE AŞTEPTATE: creşterea eficientei si calitatii actului medical

9.Modificarea structurii spitalului prin înfiinţarea structurii de management a calitatii 
serviciilor medicale
TERMEN DE FINALIZARE: trim IV 2015 
RESPONSABIL: manager
INDICATOR EVALUARE: nr proceduri operaţionale elaborate 
REZULTATE AŞTEPTATE: creşterea eficientei si calitatii actului medical

10.Achizionarea unui grup electrogen care sa asigure energia electrica in cazul in care exista 
deficiente de alimentare in reţeaua publica:
TERMEN-DE FINALIZARE: trim IV 2015 
RESPONSABIL: manager
INDICATOR EVALUARE: nr pacienţi mulţumiţi de condiţiile de cazare
REZULTATE ASTEPTATE:posibilitati crescute ale spitalului de a asigura funcţionarea 
echipamentelor medicale /nemedicale in condiţiile deficientelor de alimentare cu energie electrica

OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU (2016-2017):
1. Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale prin instruirea si formarea continua a 
personalului medical si nemedical(instruire interna/externa)
TERMEN: permanent
RESPONSABIL: Sef birou RUNOS si şeful de secţie
INDICATOR EVALUARE: nr. de persoane care au urmat cursuri de formare profesionala/nr. total de 
persoane avand aceeaşi pregătire 
REZULTATE AŞTEPTATE:
Imbunatatirea performantelor spitalului 
Siguranţa pacienţilor si reducerea riscurilor 
Creşterea eficientei si calitatii actului medical 
ESTIMĂRI BUGETARE: 1400 ron

2. Acreditarea spitalului de către comisia naţionala de acreditare
TERMEN DE FINALIZARE: trim.II 2016
RESPONSABIL: Comitet Director,responsabil structura de management a calitatii 
INDICATOR EVALUARE: gradul de acreditare obtinut 
REZULTATE AŞTEPTATE:
Pentru pacient- nivelul de calitate a serviciilor si gradul de siguranţa
Pentru spital -  furnizarea serviciilor de calitate, poziţia mai buna in competitia pentru obţinerea 
fondurilor de finanţare si adresabilitate crescută
Pentru personalul spitalului -  condiţii prielnice pentru dezvoltare si evoluţie in cariera, posibilitatea 
etalarii expertizei proprii, mediu de lucru favorabil performantei personale
Pentru asiguratori, fmantatori si decidentii. politici -  organizarea si procesele din spital sa fie 
monitorizate obiectiv si certificate, iar infrastructura, serviciile si rezultatele sa justifice finanţarea si 
cu riscuri funcţionale inerente, cunoscute si diminuate
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3. Defalcarea bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii/departamente
TERMEN DE FINALIZARE: trim. IV 2016 
RESPONSABIL: Director financiar contabil
INDICATOR EVALUARE: bugete de venituri si cheltuieli pe sectie/departamente 
REZULTATE AŞTEPTATE:
Creşterea transparentei in utilizarea fondurilor disponibile 
Fundamentarea propunerilor de buget in funcţie de prioritatile secţiilor 
Creşterea capacitatii de control al costurilor 
Monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare 
Respectarea disciplinei financiare

4. Reducerea costurilor cu medicamentele si materalele sanitare.
TERMEN: permanent 
RESPONSABIL: Consiliul medical 
INDICATOR EVALUARE:
Cost medicamente/pat 
Cost medicamente/pacient 
Cost medicamente/zi
% cheltuieli de bunuri si servicii/total cheltuieli 
REZULTATE AŞTEPTATE:
Creşterea transparentei in utilizarea fondurilor disponibile

5. Modernizarea infrastructurii unitatii si dotarea cu aparatura si echipamente medicale 
specifice ( renovare si dotare sala de tratament,amenajare birou de internări si spaţiu primire 
pacienţi)
TERMEN DE FINALIZARE: trimestrul IV 2016 
RESPONSABIL: responsabil birou achiziţii 
INDICATOR EVALUARE:
REZULTATE AŞTEPTATE: Nr de pacienţi externati/spital 
Creşterea adresabilitatii pacienţilor pentru spital 
ESTIMĂRI BUGETARE:30.000 ron

6. Creşterea calitatii serviciilor hoteliere oferite de către spital prin dotarea blocului alimentar ( 
mese de lucru ,mobilier ,echipamente ).
TERMEN: trim IV 2016 
RESPONSABIL: Manager
INDICATOR EVALUARE: nr pacienţi multumiti/foarte mulţumiţi de condiţiile hoteliere 
REZULTATE AŞTEPTATE: creşterea gradului de satisfactie al pacienţilor.
ESTIMĂRI BUGETARE: 11.500 ron

7.Cresterea siguranţei pacienţilor si a personalului prin montarea sistemelor de detectare a 
fumului,gazelor
TERMEN: trim IV 2016 
RESPONSABIL: Manager
INDICATOR EVALUARE: nr spatii dotate cu senzori de fum,gaze

12



SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ 
Loc. Căpâlnaş nr.245 

Telefon 0257/557553,0257/434555 CIF3678394 
JUDEŢUL ARAD

REZULTATE AŞTEPTATE: creşterea nivelului de siguranţa a pacienţilor si angajaţilor in contextul 
probabilitatii de apariţie a unor evenimente nedorite 
ESTIMĂRI BUGETARE:70.000 ron

8.FaciIitarea accesului persoanelor cu handicap la nivelul superior al clădirii:
TERMEN: trim IV 2016 
RESPONSABIL: Manager
INDICATOR EVALUARE: nr pacienţi multumiti/foarte mulţumiţi de condiţiile hoteliere 
REZULTATE AŞTEPTATE: creşterea nivelului de siguranţa a pacienţilor si facilitarea deplasarii in 
interiorul spitalului 
ESTIMĂRI BUGETARE: 12.000 ron

1. Dotarea spitalului cu sistem centralizat de încălzire:
TERMEN DE FINALIZARE: trim.IV 2018 
RESPONSABIL: Manager 
INDICATOR EVALUARE: nr calorifere instalate 
REZULTATE AŞTEPTATE: scaderea cheltuielilor cu combustibil 
ESTIMĂRI BUGETARE: 100.000 ron

2.Rezolvarea situatiei juridice a imobilului in care functioneaza spitalul (achiziţionare de către 
Consiliul Judeţean Arad) sau demararea construcţiei unei clădiri noi
TERMEN DE FINALIZARE: trim.IV 2019 
RESPONSABIL: Manager
INDICATOR EVALUARE: contract vanzare-cumparare
REZULTATE AŞTEPTATE: clarificarea situatiei juridice a spitalului si posibilitatea formarii unei 
viziuni pe termen lung asupra dezvoltării serviciilor medicale ogerite 
ESTIMĂRI BUGETARE:6.000.000 euro

3. Continuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţiilor curente în cazul în care nu se identifică 
posibilităţi de relocare
TERMEN DE FINALIZARE: trim.IV 2020 
RESPONSABIL: Manager
INDICATOR EVALUARE: procent de realizare a lucrărilor
REZULTATE AŞTEPTATE: imbunatatirea calitatii serviciilor si a condiţiilor hoteliere oferite 
pacienţilor
ESTIMĂRI BUGETARE:200.000 ron

4. Propuneri de proiecte cu finanţare europeană prin cooperarea cu structurile Ministerului 
Sănătăţii şi ale Consiliului Judeţean Arad responsabile de fondurile europene
TERMEN DE FINALIZARE: trim.IV 2020 
RESPONSABIL: Manager
INDICATOR EVALUARE: nr. de proiecte elaborate
REZULTATE AŞTEPTATE: creşterea fondurilor europene nerambursabile prin aprobarea proiectelor

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG (2017-2020):
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5. Atragerea înspre spital a personalului medical specializat şi fidelizarea acestuia
TERMEN DE FINALIZARE: trim.IV 2020 
RESPONSABIL: Manager
INDICATOR EVALUARE: nr.de personal medical/nr.paturi
REZULTATE AŞTEPTATE: asigurarea structurii resurselor umane in concordanta cu nevoile 
spitalului
ESTIMĂRI BUGETARE: 100.000 ron/an

VII.EVALUARE PLAN STRATEGIC

Evaluarea de etapa.se face prin analiza tuturor indicatorilor măsurabili,pe fiecare obiectiv in parte.
Periodicitate: ANUAL
Documente emise:PV Comitet Director
Responsabil . Comitet Director
Circuitul documentelor. raportul se prezintă Consiliului de Administraţie

ELABORAT:Manager-Ec.Hotăran Claudia

AVIZAT: Director medical-dr Bâzdoacă Aurel
Director financiar-contabil ec. Avramescu Alin

APROBAT:Consiliul de Administraţie
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