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I.
PREZENTARE GENERALǍ
Spitalul Clinic de Recuperare a luat fiinţǎ în luna mai a anului 1978 şi este format dintr-un
ansamblu de construcţii impunǎtoare ce se ridicǎ pe unul dintre frumoasele dealuri ale Clujului, ca
rezultat al strǎduinţei şi visurilor înaintaşilor de a da consistenţǎ conceptului de reabilitare medicalǎ.
Patrimoniul spitalului cuprinde 23.097 m2 teren, cu 5.046 m2 arie construitǎ la sol, respectiv 16.919 m2
suprafaţǎ desfǎşuratǎ totalǎ, restul reprezentând spaţii verzi.
Activitatea complexǎ multidisciplinarǎ desfaşuratǎ în spital defineşte oferta de servicii medicale
de recuperare, având ca obiectiv prevenirea sau reducerea la minim a consecinţelor
fizice/funcţionale/psihice/socioprofesionale rezultate din apariţia unei boli, procesul de recuperare
desfǎşurându-se de la debutul afecţiunii şi pânǎ la epuizarea restantului funcţional bio-psiho-social.
În contextul internaţional actual al sistemelor de sǎnǎtate profilul de recuperare a caştigat o
importanţǎ deosebitǎ pe piaţa serviciilor medicale, pornind de la premisa costului inacceptabil
economic, profesional şi social al bolnavului care nu a fost integrat într-un sistem de reabilitare eficient.
Deasemeni spitalul a fost şi rǎmâne o recunoscutǎ şi excelentǎ bazǎ de învǎţǎmânt medical, de la
cel mediu la cel universitar şi post universitar. Dintr-un total de 57 medici, un numǎr de 21 sunt cadre
universitare integrate.
Toate acestea sunt reflectate în indicatorii de performanţǎ favorabili ai spitalului (managementul
resurselor umane, indicatori de utilizare a serviciilor, indicatori economico – financiari şi cei de calitate).
Spitalul Clinic de Recuperare asigurǎ servicii medicale în specialităţile cardiologie, neurologie,
balneologie, reumatologie, ortopedie-traumatologie, chirurgie plastică şi reparatorie, susţinute de
activitatea laboratoarelor de radiologie şi imagistică medicală, analize medicale, explorări
funcţionale precum şi a bazei de tratament. Personalul unităţii – 747 angajaţi aparţinând diferitelor
categorii profesionale – asigură desfăşurarea actului medical în beneficiul unui număr mediu de 12.000
pacienţi spitalizaţi anual pe cele 403 paturi., şi cca 36.000 pacienţi trataţi ambulatoriu. În structura
organizatoricǎ existǎ şi 15 paturi de însoţitori dedicate aparţinǎtorilor acelor pacienţi care, în conformitate
cu prevederile legale, necesitǎ prezenţa unui membru al familiei pe perioada spitalizǎrii.
Direcţii strategice manageriale
Jaloanele strategice au fost stabilite pe domenii de activitate, cuantificate şi controlate prin indicatori
de management ai resurselor umane, de utilizare a serviciilor, economico – financiari şi de calitate.
La baza acestora a stat misiunea, viziunea şi valorile ce caracterizeazǎ orientarea echipei manageriale
actuale a Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca:
Misiunea: acordarea celor mai bune servicii medicale de profil recuperare (eficiente, eficace şi de
calitate) astfel încât sǎ se realizeze îmbunǎtǎţirea stǎrii de sǎnǎtate a populaţiei deservite.
Viziunea:
- adaptarea serviciilor medicale la nevoile populaţiei deservite;
- creşterea calitaţii serviciilor medicale;
- scǎderea ponderii serviciilor medicale realizate prin spitalizare continuǎ în favoarea celor
ambulatorii şi prin spitalizare de zi;
- orientarea profilului serviciilor medicale cǎtre caracteristicile de morbiditate al populaţiei
actuale şi preconizate a se adresa unitǎţilor sanitare.
Valori :
- primordialitatea criteriilor de performanţǎ în activitatea unitǎţii sanitare;
- optimizarea raportului cost / eficienta în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare;
- asigurarea condiţiilor de acccesibilitate şi echitate populaţiei deservite;
- îmbunǎtǎţirea continuǎ a condiţiilor implicate în asigurarea satisfacţiei pacientului şi a
personalului angajat.
Direcţiile strategice manageriale vizeazǎ dezvoltarea unui management performant în activitatea
investiţionalǎ şi de pregatire profesionalǎ a personalului, având ca obiective:
- modernizarea şi reabilitarea Spitalului Clinic de Recuperare;
- dotarea cu aparaturǎ medicalǎ şi echipamente performante şi înalt performante, în vederea
dezvoltǎrii platoului tehnic pentru investigaţii, diagnosticare şi terapie;
- modernizarea şi eficientizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea
medicalǎ;
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- implementarea programelor de perfecţionare profesionalǎ continuǎ a personalului angajat, in
vederea asigurǎrii unui act medical de calitate.
Tendinţe şi prioritǎţi manageriale
Managementul actual al spitalului, urmǎrind în primul rând interesul public, este îndreptat spre
îndeplinirea scopului sau: furnizarea de servicii medicale performante pentru un numǎr cât mai mare de
pacienţi care necesitǎ reabilitarea sǎnǎtǎţii. Acest deziderat se poate realiza atât prin modernizarea şi
reabilitarea infrastructurii spitalului, prin dotarea cu aparaturǎ medicalǎ performantǎ în scopul creşterii
gradului de acurateţe a diagnosticului şi a eficienţei tratamentelor administrate pacienţilor, cât şi prin
pregǎtirea profesionalǎ continuǎ a personalului angajat.
Grupurile ţintǎ sunt: pacienţii cu afecţiuni cardiologice, neurologice, balneologice, ortopedice şi
de chirurgie plasticǎ care necesitǎ servicii medicale de recuperare şi de urgenţǎ în chirurgia plasticǎ. Aria
de acoperire : toate judeţele din regiunea de nord – vest, menţinând accesibilitatea pentru întreg teritoriul.
II.










OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE
Obiective generale
actualizarea permanenta a documentaţiei de acreditare a spitalului ca furnizor de servicii
medicale;
creşterea gradului de confort şi siguranţǎ a pacientului prin asigurarea unor condiţii optime de
investigaţii medicale, tratament, cazare, igienǎ, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor
nosocomiale, conform normelor în vigoare;
creşterea calitatii actului medical;
cresterea veniturilor spitalului prin atragerea de fonduri de la bugetul de stat, local, mediul
privat, fonduri europene şi sponsorizǎri în vederea realizǎrii în condiţii optime şi în timp util a
tuturor obiectivelor propuse;
încheierea unor contracte cu instituţiile de învǎţǎmânt superior şi cu alte unitǎţi de învǎţǎmânt
medical în vederea consolidǎrii domeniului educational, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a
eticii şi deontologiei medicale;
dezvoltarea bazei materiale a spitalului în vederea creşterii eficienţei şi calitǎţii serviciilor
medicale şi asigurarea accesului echitabil al populaţiei la acestea;
integrarea sistemului informatic achiziţionat la nivelul întregului spital, ceea ce va permite
reflectarea promptǎ şi corectǎ a tuturor aspectelor legate de desfǎşurarea activitǎţilor
spitalicesti;
asigurarea conditiilor privind modernizarea infrastructurii, dotarea cu aparaturǎ şi a
echipamentelor necesare precum şi a accesului la informatii, pentru desfǎşurarea optimǎ a
activitǎţii profesionale.

Obiective specifice
Structura organizatoricǎ
a) Evaluarea optimizǎrii creşterii numǎrului de paturi, în scopul imbunǎtǎţirii timpului de aşteptare a
pacienţilor şi a accesabilitǎţii la serviciile medicale oferite de cǎtre spital; Indicatori: timp mediu de
asteptare (programare) pentru spitalizare continua/specialitate;
b) Dezvoltarea ambulatorului de specialitate al spitalului şi aplicarea tuturor mǎsurilor necesare pentru
îmbunǎtǎţirea funcţionalitǎţii activitǎţii acestuia; Indicatori: numar tip de specialitati medicale raportat
la indicatori de morbiditate prospectivi regional/national; numar de cabinete medicale de specialitate
raportat la adresabilitate pentru a reduce timpul de asteptare prin programare; numar de
aparate/dispozitive medicale necesare pentru dotarea cabinetelor pe specialitati;
c) înfiinţarea unei structuri organizatorice de management a calitǎţii serviciilor medicale conform OMS
975/2012; Indicatori: numar de rapoarte de evaluare a calitatii serviciilor medicale; numar de
propuneri de crestere a calitatii serviciilor medicale; procentul de imbunatatire a indicatorilor de
performanta privind serviciile medicale si a indicatorilor de calitate.
Strategia în domeniul resurselor umane
a) actualizarea şi corelarea etapizatǎ a necesarului de personal cu normativul aprobat de Ministerul
Sǎnǎtǎţii Publice prin Ordinul nr. 1778/2006; Indicatori: raport si procentaj personal existent in statul
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de functii aprobat fata de prevederile OMS nr. 1778/2006; raport si procentaj personal angajat fata de
statul de functii aprobat; raport si procentaj personal angajat fata de OMS nr. 1778/2006;
b)
realizarea tuturor demersurilor pentru deblocarea şi ocuparea posturilor vacante strict necesare
derulǎrii activitǎţii; Indicatori: numar de adrese catre autoritatea locala si/sau MS pentru deblocarea
posturilor; numar de concursuri organizate/unitate; numar de concursuri organizate pe categorii de
personal; gradul de ocupare al posturilor scoase la concurs;
c) optimizarea indicatorilor de utilizare a resurselor umane; Indicator: raport indicatori resurse umane
comparativ semestrial/anual pe categorii profesionale;
d) continuarea activitǎţilor de educaţie medicalǎ şi cercetare pentru personalul spitalului; Indicator:
numar cursuri educatie medicala continua/angajat/categorii profesionale;
e) accesarea de proiecte europene de perfecţionare şi dezvoltare profesionalǎ la nivelul tuturor
categoriilor de personal; Indicator: numǎr de proiecte accesate.
Dotarea cu aparaturǎ medicalǎ performantǎ, instalaţii şi echipamente
a) achiziţionarea de aparaturǎ medicalǎ şi echipamente aferente secţiilor spitalului; Indicator: numar de
aparate achizitionate/specialitati medicale/an;
b) achiziţionarea de aparaturǎ medicalǎ de performanţǎ şi de înaltǎ performanţǎ; Indicator: numar de
aparate de inalta performanta achizitionate/specialitati/an;
c) dezvoltarea
reţelei
informatice;
Indicatori:
numar
de
programe
informatice
achizitionate/implementate; numar de echipamente informatice achizitionate/implementate.
Reabilitarea infrastructurii
a) reparaţii capitale tablouri electrice de distribuţie la fiecare nivel al clǎdirilor spitalului
b) proiect şi reparaţii capitale construcţii (inclusiv acoperiş) şi instalaţii corp M – laborator;
c) reparaţii capitale corp I - centrala termicǎ: acoperis, instalaţii, echipamente şi utilaje;
d) reparaţii capitale instalaţie de tratare, filtrare şi reîncǎlzire apǎ în piscine;
e) reparatii capitale acoperis corp H – Bloc alimentar
f) proiect si executie reparaţii capitale acoperis cladire si la canalizare interioarǎ Ambulator sportivi;
g) reabilitare sistem control acces la ascensorul de urgente, corp A;
h) reabilitare sistem de alarmare la patul bolnavului – Neurologie - corp A;
i) reparaţii capitale supraetajare corp cladire B;
j) Reabilitarea termica a cladirilor spitalului.
Indicatori: procent reducere consumuri utilitati; chestionare de satisfactie a pacientului/personalului
privind gradul de confort.
Creşterea calitǎţii serviciilor medicale
a) dezvoltarea activitǎţii spitalului în concordanţǎ cu necesarul de servicii medicale ale populaţiei
deservite; Indicator: numar de servicii realizate/specialitate;
b) realizarea indicatorilor de utilizare a serviciilor medicale şi a indicatorilor de calitate; Indicator:
gradul de realizare al indicatorilor de utilizare a serviciilor medicale şi a indicatorilor de calitate;
c) actualizarea protocoalelor de practicǎ medicalǎ; Indicator: numar de revizuiri si actualizari
protocoale/an;
d) menţinerea la nivel minim a ratei infecţiilor nosocomiale; Indicator: procent rata infectiilor
nosocomiale;
e) managementul eficient şi eficace al deşeurilor rezultate din activitǎţile medicale şi a celor menajere;
Indicatori: raport cantitate deseuri/pacient/pat; raport cost deseuri/pacient/pat; procent variabilitate
cantitate de deseuri fata de ultimii 3 ani;
Eficientizarea activitǎţii economico-financiare
a) îmbunǎtǎţirea indicatorilor economico-financiari prin creşterea ponderii veniturilor proprii ale
spitalului conform legislatiei în vigoare; Indicator: raport venituri proprii in total venituri; raport
venituri proprii fata de anii anteriori;
b) atragerea de surse de finanţare din care se constituie fondul de dezvoltare al spitalului; Indicator:
raport fond de dezvoltare anul in curs fata de anii anteriori;
c) evaluarea oportunitǎţii externalizǎrii unor servicii medicale şi a unor servicii conexe actului medical
în vederea rentabilizǎrii activitǎţii spitalului; Indicator: numar de propuneri servicii externalizate
aprobate; numar servicii externalizate evaluate anual.
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III.
INDICATORII DE PERFORMANŢǍ 2015
Indicatorii de performanta ai unitǎţii reflectǎ înalta calitate, eficacitatea şi eficienţa întregii
activitǎţi desfǎşurate:
Valoare indicator
Grad de
Nr.
Punctajul
asumatǎ
prin
Indicatori / Criterii de performanţǎ
realizare
Crt.
acordat
contract / act Realizatǎ 2015
(%)
adiţional 2015
1
2

3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4

A. INDICATORI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE
Proporţia medicilor din total personal
11,01
11,44
103,9
Proporţia personalului medical din
totalul personalului angajat al
61,95
64,14
103,53
spitalului
Proporţia personalului medical cu
studii superioare din totalul
48,50
51,17
105,5
personalului medical
Numǎr mediu de consultaţii / medic
650
771
118,56
în ambulatoriu
B. INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR
Durata medie de spitalizare pe spital
10,50
10,43
99,33
şi pe fiecare secţie
Rata de utilizare a paturilor pe spital
89,00
85,44
96,00
şi pe fiecare secţie
Indicele de complexitate a cazurilor
nu e cazul
nu e cazul
nu e cazul
pe spital şi pe fiecare secţie
Procentul pacienţilor cu intervenţii
chirurgicale din totalul pacienţilor
80,00
82,30
102,87
externaţi din secţiile chirurgicale
C. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI
Execuţia bugetarǎ faţǎ de bugetul de
70,00
65,88
94,12
cheltuieli aprobat
Procentul veniturilor proprii din
5,00
25,13
502,58
totalul veniturilor spitalului
Procentul cheltuielilor de personal
50,00
38,93
77,85
din totalul cheltuielilor spitalului
Procentul cheltuielilor cu
medicamentele din totalul
7,50
6,39
85,26
cheltuielilor spitalului
Costul mediu / zi de spitalizare pe
365,00
357,44
97,93
fiecare secţie
D. INDICATORI DE CALITATE
Rata mortalitǎţii intraspitalicesti pe
2,00
0,20
10,00
total spital şi pe fiecare secţie
Rata infecţiilor nozocomiale pe total
1,50
0,02
1,33
spital şi pe fiecare secţie
Indicele de concordanţǎ între
diagnosticul la internare şi
80,00
94,50
118,12
diagnosticul la externare
Numǎr de reclamaţii / plângeri ale
50,00
0,00
0,00
pacienţilor
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5
5

5
-

5
5
nu e cazul
5

5
5
5
5
5

6
5
5
5

IV.

ANALIZA ACTIVITǍŢII RAPORTATǍ LA INDICATORII DE PERFORMANŢǍ
ŞI OBIECTIVELE UNITŢǍŢII

Indicatorii de management ai resurselor umane
În privinţa indicatorilor de management ai resurselor umane, în anul 2015:
- s-a urmǎrit asigurarea personalului necesar pe categorii, locuri de muncǎ şi specialitǎţi în
corelaţie cu structura organizatoricǎ a spitalului, statul de funcţii aprobat, normativul de personal
şi posibilitǎţile financiare existente în limitele impuse de legislaţia în vigoare;
- s-au solicitat şi organizat întâlniri repetate cu personalul de conducere al secţiilor şi
compartimentelor în care am evaluat deficitul de personal şi am solicitat propuneri
fundamentate, care să susţină necesitatea completatării schemei de personal;
- în vederea asigurării condiţiilor pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale eficiente, precum
şi pentru menţinerea continuităţii, a existat un susţinut interes manifestat de Comitetul Director
pe parcursul anului şi până în prezent în vederea acoperirii cu personal necesar pentru aceasta
La începutul anului 2015 total stat de funcţii pe unitate pentru activitatea spitalicească erau 485,5
posturi din care 62,5 vacante; este de observat faptul că în continuare, urmare a prevederilor legale în
vigoare, s-a înregistrat un semnificativ procent al numărului posturilor vacante raportat la total posturi
existente.
Prevederile legislative aplicabile începând cu 01.01.2015,respectiv O.U.G. nr. 70 din 4 noiembrie
2014 (*actualizată*)privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului
public de asistenţă socială în anul 2015,potrivit căreia personalul a beneficiat de o majorare cu 100 lei a
salariului de bază astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014,iar începănd cu data de
01.10.2015 O.U.G. nr. 35 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum
şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,a adus o majorare cu 25% a salariului de
bază,faţă de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.
Aprobarea unui buget pentru anul 2015 la nivelul execuţiei anului 2014,în condiţiile în care
necesarul a crescut aşa cum am arătat,a avut implicaţii directe asupra personalului care a îndeplinea
condiţiile legale pentru promovare,însă prevederile O.U.G.nr. 83 din 12 decembrie 2014
(*actualizată*)privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte
măsuri în domeniul cheltuielilor publice:,,în anul 2015, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de
credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a
personalului numai cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget”au condus la
amânarea promovării pentru personalul beneficiar.
Acelaşi act normativ,O.U.G.nr. 83 din 12 decembrie 2014 (*actualizată*)privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor
publice:,,în anii 2015 şi 2016, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru
instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte astfel încât
să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în
cheltuielile de personal aprobate prin buget”,a făcut ca numărul posturilor vacante să crească exponenţial.
Odată cu intrarea în vigoare O.U.G. nr. 41 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare,respectiv
abrogarea prevederii din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010 privind nivelul plafonului
maxim al cheltuielilor de personal aprobate,consemnăm revirimentul activităţii,astfel:
- în cursul lunii noiembrie s-au angajat un număr de 3 persoane, iar ca urmare a susţinerii
examenului pentru confirmare de medic primar,a promovării examenului pentru obţinerea gradului
principal, precum şi a faptului că solicitările de promovare pe funcţiile corespunzătoare se încadrau în
prevederile O.M.S. nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice
din sectorul sanitar,a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, au fost promovaţi un număr
de 12 salariaţi,au plecat 4 salariaţi;
- în vederea realizării unei recrutări şi selecţii de personal eficiente şi operative,respectiv pentru a
facilita accesul unui număr mai ridicat de candidaţi în vederea ocupării prin concurs/examen a posturilor
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absolut necesar a fi ocupate,s-au transformat posturile pentru care s-a considerat că este necesar acest
demers,iar în cursul lunii decembrie au fost angajate 63 persoane,au plecat 14 salariaţi.
Este edificator faptul că prin completarea cu personal în cadrul structurilor unde activitatea se
desfăşura cu mare greutate din cauza lipsei de personal,se consemnează o organizare superioară şi o
creştere a eficienţei muncii.
Odată cu introducerea sistemului informatic de gestiune şi evidenţă a asiguraţilor, la nivelul
fiecărei secţii această activitate este necesar să fie acoperită de către un registrator medical angajat cu
normă întreagă, deoarece segmentul informatic suferă frecvente modificări, apar procese noi care trebuie
implementate, timpii de răspuns a sistemului informatic la manevrele de validare, semnare, prescriere
presupun prezenţa personalului de specialitate, în cursul anului 2015 s-au înfiinţat un număr de 3,5 posturi
registratori medicali;
S-au mai înfinţat un număr de 6 posturi pentru a respecta prevederile legislative în vigoare precum
şi pentru a defini funcţionalităţile structurilor constituite,acestea sunt:
- 1 post de auditor gradul II;
- 1 post de asistent de nutriţie debutant(SSD);
- 1 post de asistent medical(PL) transfuzor ;
- 1 post de medic specialist ATI;
- 1 post de asistent medical (PL),în cadrul Compartimentului de Prevenire şi Control al Infecţiilor
Nozocomiale;
- 1 post de asistent medical în cadrul Ambulatoriului Integrat.
a. Situaţia numărului de posturi existente în statul de funcţii şi a numărului de posturi ocupate
la activitatea spitalicească la data de 31.12.2015 faţă de 01.01.2015

Total posturi
TOTAL POSTURI din care:
- medici*
- alt personal sanitar superior
- personal mediu sanitar
- personal auxiliar sanitar
- T.E.I.A.
- muncitori
*nu sunt incluse 6,5 posturi camera de gardă

31.12.2015
exisocutente
pate
495
440,5
63
47
25
22
217
202,5
123
113
33
27
34
29

01.01.2015
exisocutente
pate
485,5
423
62
47,5
24
19
210,5
194,5
123
109
32
24
34
29

Diferenţe
exisocutente
pate
+9,5
+17,5
+1
-0,5
+1
+3
+6,5
+8
0
+4
1
+3
0
0

Dintr-o analiză pe total posturi la nivelul anului 2015 este evidentă componenta pozitivă care
predomină,respectiv pentru toate categoriile socio-profesionale unde procedura de ocupare a posturilor
prin concurs/examen s-a desfăşurat şi finalizat în cursul anului s-a realizat o creştere a numărului de
posturi ocupate raportat la cele vacantate.La categoria muncitori în anul 2015 s-au vacantat 7
posturi,acoperirea cu acelaşi număr de muncitori s-a realizat într-o singură lună-decembrie.
Categoria medici este singura unde în cursul anului s-a vacantat 0,5 post,iar până la sfârşitul
anului nu a fost posibilă ocuparea.Procedura de ocupare prin concurs/examen s-a iniţiat în 2015 pentru un
număr de 8 posturi medici.Pentru specialităţile medicină sportivă şi explorări funcţionale nu s-a înscris
niciun candidat,iar pentru specialităţile :cardiologie,anestezie şi terapie intensivă,radilogie imagistică
medicală,ortopedie şi traumatologie,recuperare medicină fizică şi balneologie procedura se va finaliza în
cursul anului 2016.
Este în derulare şi procedura de ocupare prin concurs sau examen a postului de biolog
debutant,există candidat înscris,procedura se va finaliza în cursul anului 2016.
În ceea ce priveşte încadrarea cu personal la Ambulatoriul integrat al spitalului, la finalul anului
2015 situaţia posturilor este:8,5 posturi existente în statul de funcţii-7,5 posturi ocupate,1 post(nou
înfiinţat) vacant.
În cadrul Ambulatoriului de specialitate pentru sportivi în cursul anului 2015 deficitul de medici
specialitatea medicină sportivă se menţine,aceasta şi din cauza faptului că pentru specialitatea medicină
sportivă Ministerul Sănătăţii nu a repartizat unităţii cel puţin un medic rezident pe loc,deşi s-a înaintat
solicitarea .
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La nivelul Ambulatoriului de specialitate pentru sportivi situaţia posturilor la 31 decembrie 2015
este :37,5 posturi aprobate în statul de funcţii din care 15 posturi vacante(9 medici, 6 asistenţi medicali).Şi
în cadrul Ambulatoriului a scăzut numărul posturilor vacante,aceasta fiind posibil prin completarea
numărului de asistenţi medicali.
Numărul medicilor rezidenţi cu contract individual de muncă la 31.12.2015 a scăzut la 264.
b. Gradul de ocupare cu personal
-Gradul de ocupare a posturilor ocupate/existent pe categorii de personal şi pe structuri funcţionale
la data de 31.12.2015
Sectia, compartimentul,
laboratorul etc.conf. structurii
aprobate

Nr.
paturi

Gradul
de
ocupar
e cu
pers.

Medici

89

90%

70%

.

57

90%

100%

50

92%

71%
100
%

96%
100
%

.

59

88%

83%

58

100
%

50

Ingriji
toare

83%

93%

91%
100
%
100
%

.

92%

100
%

100
%

.

100
%

90%

64%

.

94%

30

88%

83%

.

89%

10

90%
100
%

60%
100
%

.

93%

.

.

.
100
%

.

86%

.

7
8

Compartiment A.T.I.

10

Camere de gardă

11

94%

12

Bloc operator
Compartiment de prevenire şi
control infecţii nosocomiale

13

Farmacie

14

Staţia de sterilizare

87%
100
%

15

19

Laborator analize medicale
Laborator radiologie şi
imagist.med.
Laborator explorări funcţionale
Laborator recuperare,medicină
fizică şi balneologie
Laborator explorări
funcţ.cardiovasc. si angiografie

20

Compartiment statistica medicala

21
22

Posturi comune
TESA

2
3

4

5
6

16
17
18

Birou R.U.N.O.S.
Birou informatica
Birou achizitii publice-contractare

Perso
nal
mediu
sanitar

Infirm
iere

Sectia clinică recuperare
Cardiologie*
~Secţia clinică recuperare
Neurologie I**
~Secţia clinică recuperare
Neurologie II***
Secţia clinică
Recuperare,medicină fizică şi
Balneologie I
Secţia clinică
Recuperare,medicină fizică şi
Balneologie II***
~Secţia clinică recuperare
Ortopedie-Traumatologie****
Secţia clinică Chirurgie PlasticăMicrochirurgie reconstructivă
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.
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.

.

.

.

.

.

.
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%

.
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%
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%
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%
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%
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%

.
100
%
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%
100
%

.
100
%

.
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%

.
100
%

.

.

.

.
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%
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%

.

.
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%

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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%
50%

.

.

.

.

.
.

.
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%
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%
.

.
.

.
.

.
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.
.
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%

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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%
.

.

.

.
.

.
100
%
.

.
72%
100
%
100
%
100
%

.
.

.
.

100
%
100
%

73%

.
100
%

67%

90%
33%

67%
0%

100%
.

96%

.

100%

83%
100
%
100
%
72%
100
%
100
%
100
%
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.

.

.

.
.

100%
.
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100
%
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%
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%
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

Alt
person
al
auxilia
r san.

.

.
.
.

0%
100
%
0%
0%
100
%
67%
80%
85%
80%
79%
100
%

Compartiment juridic
Compartiment S.M,PSI,PC,SU
Compartiment audit
Serviciul MCSM

23

Birou financiar contabilitate
Birou aprovizionare,transport
Serviciul tehnic-administrativ
MUNCITORI
Intretinere cladiri
Deservire posturi fixe
Prepararea hranei

24
25

Ambulatoriul integrat al spitalului
Ambulatoriul de specialitate
pentru sportivi
TOTAL SPITAL

403
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.
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.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
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.
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.
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%

.

86%

.

60%

18%

100%

72%

87%

69%

93%

91%

.

.
.
.
.
.
.

0%
100
%
0%
0%
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%
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.
.
.

.
.
.
85%
80%
79%

.

.

.

100%

.

.

.

.

.
100
%

.

.

98%

80%

.
100
%

72%

.
.
.

85%

Faţă de normativul de personal aprobat prin Ordinul M.S.P. nr. 1224/2010; 1500/2009;
916/2006, la activitatea spitalicească
Posturi la
31.12.2015
Categoria de personal

TOTAL POSTURI din care:
- medici
- alt personal sanitar superior
- personal mediu sanitar
- personal auxiliar sanitar
- T.E.S.A.

nr. posturi
normate

existente

749*
495
91
63
34
25
296
217
244
123
34** 33(***)

ocupate
440,5
47
22
202
113
27

Grad de ocupare
faţă de normativul de personal %
posturi existente
Posturi
în statul de
ocupate
funcţii la
la 31.12.2015
31.12.2015
66
59
69
52
74
65
73
68
50
46
97
79

- muncitori
44
34
29
77
66
* nu sunt incluse 6,5 posturi camera de gardă
**comitetul director nu se include în normativul stabilit potrivit prevederilor O.M.S.P.nr.1224/2010
*** sunt incluse 2 posturi din cadrul S.M.C.S.M.-nenormate conform normativelor de personal,înfiinţate
conform O.M.S.P.nr.975/2012
Concluzia care se desprinde din datele prezentate mai sus este aceea că gradul de ocupare faţă de
normativul de personal este foarte mic pe total număr posturi.
c. Fluctuaţia forţei de muncă în cursul anului 2015
c.i Număr total personal angajat (nu sunt incluse posturile ocupate temporar) – 82
posturi din care pe categorii de personal:
- medici - medici rezidenţi – 22
- alt personal sanitar superior, -7
- personal sanitar mediu – 26
- personal auxiliar sanitar –16
- T.E.S.A.-4
- muncitori -7
c.ii Număr total personal plecat (nu sunt incluse posturile ocupate temporar) – 83,5
posturi din care pe categorii de personal:
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- medici –0,5
- medici rezidenţi –30
- alt personal sanitar superior, farmacist,fizician medical, professor CFM (SSD) –5
- personal sanitar mediu –17
- personal auxiliar sanitar – 23
- T.E.S.A. –1
- muncitori-7
c.iii Pe cauze de încetare a contractului individual de muncă:
- pensionare pentru limită de vârstă
- demisie
- pensionare anticipată
- prin acordul părţilor
- finalizarea pregătirii în rezidenţiat
Dintr-o analiză a fluctuaţiei forţei de muncă la nivelul unităţii se poate constata că anul 2015
consemnează raportat la anul anterior o constanţă a personalului pe structuri funcţionale,cu îmbunăţătirea
acoperirii în cadrul structurilor unde necesitatea a impus,numărul posturilor vacante s-a diminuat.
Procedura de ocupare desfăşurată la sfârşitul anului 2015 îşi va regăsi valorificarea şi în cursul
anului 2016,pentru personalul declarat reuşit la examenul susţinut în decembrie şi care urmează să-şi
înceapă activitatea în cursul lunii ianuarie 2016,precum şi pentru personalul pentru care procedura de
organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor de medic, biolog, este în derulare.
d. Realizarea indicatorilor de management al resurselor umane
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Valoarea
Denumire indicator
Propunere 2016
Număr mediu de bolnavi externaţi / un medic
Număr mediu de bolnavi externaţi / o asistentă medicală
Proporţia medicilor din totalul personalului
Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat
Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul
personalului medical
Numărul mediu de consultaţii efectuate în ambulator pe un
medic
Număr mediu de consultaţii / linie camera de gardă

Realizată în
2015

x
x
11,07
62,62

11,44
64,14

50,5

51,17

Rezultă din datele de mai sus că indicatorii de management al resurselor umane asumaţi pe anul
2015 au fost realizaţi şi chiar depăşiţi. Este de menţionat însă faptul că dinamica acestor indicatori este
foarte mult influenţată de numărul personalului angajat pe categorii şi specialităţi, iar valoarea anuală
asumată trebuie întotdeauna foarte atent previzionată.
Problemele critice în sfera resurselor umane:
- încadrarea insuficientă pe anumite categorii de personal, cele mai afectate pe categorii socio
profesionale raportat număr de posturi ocupate la număr de posturi existent şi aprobat în stat de
funcţii fiind medicii, TESA,îngrijitoarele,muncitorii, personalul mediu sanitar;
- acoperirea deficitară prezintă dificultăţi majore în programarea concediilor de odihnă,de
asemenea conduce la imposibilitatea realizării corespunzătoare a sarcinilor şi atribuţiilor sau
produce disfuncţionalităţi grave în desfăşurarea activităţii;
- pentru ocuparea postului de consilier juridic din cadrul Compartimentului juridic s-a organizat
concurs în două sesiuni, postul a rămas în continuare vacant;
Pentru anul 2016 se vor întreprinde acţiunile necesare pentru eficientizarea activităţii cu
personalul de care dispunem, aceasta în condiţiile în care resursa umană va putea confirma încă o dată
statutul de principal contributor la realizarea obiectivelor organizaţionale.

11

Sunt de consemnat ca şi neajunsuri cu impact asupra resurselor umane următoarele:
- Pentru categoriile socio profesionale încadrate la nivelul maxim pentru funcţia pe care o
ocupau la data de 31.12.2009, respectiv ca nivel de salarizare sub nivelul maxim, pentru acestea nefiind
posibilă promovarea, îşi păstrează în continuare drepturile salariale avute fiind dezavantajate faţă de
aceleaşi funcţii care au beneficiat după promovare de drepturi salariale similare cu funcţii aflate în plată
la nivelul maxim permis, aceasta conduce la nemulţumiri între salariaţi, fără să existe soluţii cu suport
legislativ de creştere a salariilor.
- Prevederile legislative în vigoare după ianuarie 2010, au menţinut dispoziţiile potrivit cărora
cuantumul salariilor de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice pentru anul de referinţă să
se menţine la acelaşi nivel cu cel ce s-a acordat pentru luna decembrie al anului anterior,nu au permis
acordarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut după această dată,a sporurilor pentru condiţii
de muncă aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de bază .
- Cadrele integrate UMF beneficiau pentru activitatea desfăşurată de drepturile salariale aferente
contractului individual de muncă, inclusiv de concediu de odihnă, până la controlul efectuat de către
Curtea de Conturi, în accepţiunea cărora salariaţii care indeplinesc prin cumul, pe lângǎ funcţia de
bazǎ, cu o normǎ întreagǎ, o altǎ funcţie, au dreptul la concediul de odihnǎ plǎtit numai de la unitatea în
care au funcţia de bazǎ. Unitatea în care salariaţii cumuleazǎ le va acorda, la cerere, un concediu fǎrǎ
platǎ pentru zilele de concediu de odihnǎ primite de la cealaltǎ unitate. Urmare a indicaţiei de revizuire,
comitetul director al unităţii a decis suspendarea acordării concediului de odihnă pentru cadrele UMF.
-În cadrul Laboratorului de Explorări Funcţionale cardiovasculare prin achiziţionarea unui nou
angiograf,numărul de proceduri invazive a crescut,activitatea nu mai poate fi deservită de către
personalul existent,este absolut necesar ca structura de personal să fie majorată pentru desfăşurarea
activităţii şi a actului medical de calitate pe cele două aparate existente,unitatea a solicitat majorarea
numărului de posturi, procedura nu a obtinut aviz pozitiv,motiv pentru care activitatea specifică nu se
poate desfăşura eficient cu personalul existent.
-În cadrul Ambulatoriului de Specialitate pentru Sportivi dintr-un număr de 11 posturi medici
existente 9 posturi sunt vacante, în contextul în care pentru specialitatea medicină sportivă, nu sunt
cadre medicale(medici) care să solicite a desfăşura activitate în sistemul public,optând către alternative
mult mai stimulative,s-a solicitat prin adrese successive Ministerului Sănătăţii sprijinul în demersul
nostru de organizare a concursului de rezidenţiat pe post specialitatea medicină sportivă,respectiv
repartizarea unităţii noastre a unui medic rezident pe post specialitatea medicină sportivă.
La această dată nu există un răspuns afirmativ,activitatea specifică în cadrul structurii este
deservită de 2 medici cu contract individual de muncă,iar doi medici îşi desfăşoară activitatea în baza
contractului de prestări sevicii medicale.
Indicatorii de utilizare a serviciilor medicale
a) Serviciile spitaliceşti
Analizând indicatorii de utilizare ai serviciilor se constată o usoară scădere a numărului de
externări şi o usoară creştere a zilelor de spitalizare faţă de anul precedent. Cele mai aglomerate secții
sunt în continuare cele de balneologie, cu o rata de utilizare a paturilor de 94 % (Balneo I.) şi 87%
(Balneo II), și secțiile de Neurologie cu 87 şi respective 89%.
Durata medie de spitalizare s-a menţinut la nivelul anilor precedenţi (10 zile pe total spital), secţiile de
cardiologie şi ortopedie fiind situate sub durata optimă datorită utilizării metodelor invasive. În domeniul
cardiologiei se efectuează tehnici de coronarografie, aplicare de stent coronarian, studii elctrofiziologice
şi ablaţii 3D (suntem al doilea centru din ţară care oferă această procedură de top ), respectiv în domeniul
ortopediei prin utilizarea metodelor minim invasive, operaţii artroscopice, mobilizare rapidă postoperator,
tratamentul funcţional al fracturilor. Utilizarea acestor tehnici moderne şi extrem de eficiente a permis
reducerea semnificativă a zilelor de spitalizare necesare vindecării totale. Trebuie menţionat faptul că cele
două secţii sunt beneficiarii unor sume importante destinate achiziţionării de dispozitive medicale prin
programele naţionale.
Finanţarea secţiilor de cronici a fost favorabilă şi anul trecut. În schimb modul de finaţare a secţiei de
chirurgie plastică şi reparatorie, fiind încadrată din anul 2011 ca secţie de acuţi şi implicit finanţată în
sistem DRG este nefavorabilă. Indicele case mix (ICM) a crescut constant de la 0,9 şi ajungând in 2015
la 1,8, valoare încă relativ mică faţă de ideal, cea ce afectează venitul secţiei. Sperăm că această deficienţă
va fi corectată pînă la sfârşitul anului 2016 prin codificarea cât mai corectă a activităţii.
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Rata mortalităţii spitaliceşti s-a menţinut la un nivel scăzut (0,16%). Ponderea cea mai mare reprezintă
cazurile internate de urgenţă prin UPU cu patologie cardiacă, bolnavii fiind în stadii avansate ale bolii, de
multe ori având şi probleme sociale.
Toate secțiile au oferit şi servicii de spitalizare de zi, numărul total al cazurilor asistate prin această
formă de spitalizare în anul 2015 a fost de 891, în creştere faţă de anul precedent cu 8,2%.
b) Servicii în ambulator
Ambulatorul integrat are următoarele cabinete: cardiologie, neurologie, balneologie, ortopedie,
chirurgie, chir. plastică – cabinete corespunzătoare secțiilor clinice cu paturi care funcționează atât ca
birouri de internare cât și ca cabinete pentru consultații interclinice. Pe lângă acestea mai funcționează
cabinete de medicină internă, oftalmologie, psihologie, ecografie, EEG și EMG, explorări funcționale,
osteodensitometrie, cabinete care deservesc atât pacienții internați cât și ambulatori. Ambulatorul integrat
are contract cu CAS Cluj din 2008 iar din anul 2011 s-au contractat în plus servicii de ecografie şi
explorări funcţionale. În cursul anului 2015 în aceste cabinete şi laboratoare s-au efectuat 32.831
consultatii şi peste 15.000 de ecografii și explorări funcţionale.
Ambulatorul de specialitate pentru sportivi este situat într-o clădire nou renovată din centrul
municipiului și are următoarele cabinete: medicina internă, ortopedie și traumatologie, recuperaremedicină fizică și balneologie, medicina sportivă, explorări funcționale, explorări cardiorespiratorii,
explorări neurofiziologice, diagnostic și orientare, dezvoltare fizică și deficiențe fizice. Acest ambulator
de specialitate este finanțat din fondurile MS și activitea este axată pe prevenție și suport medical pentru
cluburile sportive din județ. În cursul anului trecut în aceste cabinete s-au acordat 9.694 de consultaţii şi sau efectuat 58.258 tratamente.
c) Laboratoare
Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie deserveşte atât secţiile cu paturi cât şi
ambulatorul integrat efectuând peste 365.000 de proceduri în cursul anului 2015, în creștere cu 3% față de
anul precedent. Are următoarele departamente: electroterapia, hidroterapia, piscină, termoterapie,
masoterapie, kinetoterapie și terapia ocupațională. De serviciile bazei beneficiează atât pacienții cu
disfuncții musculo-scheletice internați în toate secțiile spitalului cât și cei ambulatorii.
Laboratorul de analize medicale a efectuat 380.067 investigaţii paraclinice de laborator iar cel de
radiologie şi imagistică medicală 41.610 radiografii şi 7.400 de ecografii. Serviciul de radiologia şi-a
largit activitatea prin punerea în funcţiune a unui computer tomograf de ultimă generaţie permiţând
invesţigaţii de înaltă performanţă în acest domeniu, în decursul anului trecut s-au efectuat 1203 de
tomografii.
d) Condiţiile igienico-sanitare
Condiţiile igienico-sanitare ale spitalului sunt conforme standardelor naţionale şi europene. Aprovizionara
cu materiale sanitare, dezinfectanţi şi detergenţi, materiale de curăţenie decurge ritmic, conform unui plan
prestabilit şi fără sincope. Există totuşi zone care reprezintă un risc deosebit prin natura activităţii
medicale, aglomeraţie sau prin intersectarea circuitelor.
Puncte fierbinți din punct de vedere igienico-epidemiologic:
e) ambulator de specialitate: in anumite intervale de timp supraaglomerat, se intersectează circuitul
pacenților internați cu cei ambulatorii
f) săli de tratament: se efectuază multiple proceduri invazive: recoltări, infiltrații, pansamente
g) saloane ATI – proceduri invazive, pacienți în stare critică
h) bloc operator – intervenții chirurgicale mari, implantare de proteze de șold și genunche, pacienți
septici, politraumatizați
i) bucătăria și oficiile pentru servirea mesei – prin specificul activității
j) bufetul – este inchiriat firmei private SC CREOLE SRL din Cluj Napoca, administrator Cosarca
Mircea, conform contractului nr. 3058 din data de 12 mai 2006.
k) lifturile pentru persoane (se intersectează circuitul pacienților cu cel al personalului)
l) studenții, medicii rezidenți, elevii scolilor sanitare postliceale aflate la practică –prin cunoștințe
limitate și lipsă de experiență combinată cu curiozitate, dorință firească de a efectua efectiv unele
manopere și proceduri potențial riscante
m) instrumentarul chirurgical termosensibil (artroscop) – nu poate fi sterilizat în autoclav, se
efectuează sterilizare chimică, proces dificil de controlat dpv al eficacității
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n) Infecții nosocomiale şi cazuri AES
Numărul cazurilor cu infecții nosocomiale a fost extrem de redus în ultimii ani: 3 cazuri în anul 2008
(incidență pe an 0,03%), 7 cazuri în 2009 (0,06%), 4 cazuri în 2010 (0,03%) , 2 cazuri în 2011 (0,03%) 2
cazuri în 2012 (0,02%) în cursul anului 2013 au fost înregistrate 2 cazuri (0,02%). Dar în mod cert aceste
cazuri reprezintă doar partea vizibilă a iceberg-lui. In cursul anului 2014 a fost declarat un singur caz de
bronhopneumonie la secția de Ortopedie iar in cursul anului 2015 s-au înregistrat 3 cazuri, din care un caz
de infecţie cu Clostridium difficile, o patologie nouă cu potenţial exploziv în perioada următoare.
Nu a fost declarat nici un caz la comp. ATI și secțiile medicale, inclusiv neurologie I și II !
O problemă aparte reprezintă escarele, care apar atât la pacienții internați în secțiile noastre cu paturi dar
și la cazuri preluate de la alte spitale în vederea rezolvării chirurgicale a problemei, cazuri internate la
chirurgie plastică.
Tot la chirurgie plastică sunt cazuri cu politraumatism, de multe ori victime ale unor accidente de
circulație sau de muncă, cazuri la care suprainfecția plăgilor nu este de natură nosocomială.
O altă cazuistică deosebit de importantă este reprezentată de infecțiile tardive apărute la câteva luni după
implantări de proteze de șold și de genunche. În cursul anilor trecuți nu ne-am confruntat cu acest gen de
infecție nosocomială datorită tehnicilor chirurgicale moderne și politicii consecventă de antibioterapie
preventivă.
Accidente prin expunere la sânge (AES)
Conform OMS 916/2006 gestionarea cazurilor AES este coordonată de Compartimentul SPCIN prin
aplicarea programului de supraveghere a cazurilor de accidente prin expunere la sânge și alte produse
biologice. În cursul anului precedent au fos înregistrate doar 4 cazuri de AES, în general accidente prin
înţepare cu ac în timpul unor manopere de rutină. La toate cazurile s-a aplicat protocolul standard
prevăzut în caz de AES.
Măsuri propuse pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de spital
Punerea în funcțiune și utilizarea la capacitatae maximă a aparaturii înalt performantă
achiziționată în cursul anului 2015: aparatura pentru electroterapie, ecograf, aparatura pentru
electrochirurgie, analizor automat de laborator. Achiziţionarea de aparatură medicală performantă pentru
completarea dotării spitalului, ambulatorului şi bazei de tratament.
Dezvoltarea reţelei informatice prin integrarea bazei de tratament şi a ambulatorului pentru
sportiv, trecerea la foaie de observaţie electronică, utilizarea programului SIUI, eliberarea rețetelor
electronice, utilizarea cardurilor de asigurat etc.
Reactualizarea procedurilor diagnostice şi terapeutice interne conform ghidurilor elaborate de
MS, Colegiul medicilor, societăți profesionale.
Completarea schemei de personal prin aplicare unei politici salariale corecte și echilibrate, prin
actualizarea necesarului de personal conform normativului aprobat de MSP .
Menţinerea la nivelul actual al ratei infecţiilor nosocomiale şi accidentelor prin expunere la sânge
şi alte lichide biologice. Gestionarea eficientă a colectării şi eliminării deşeurilor periculoase rezultate
din activităţi medicale, colectarea selectivă a deşeurilor menajere.
Diversificarea serviciilor medicale oferite prin ambulator şi spitalizare de zi.
o)

Indicatorii economico - financiari
Analiza situaţiei economico-financiare a Spitalului Clinic de Recuperare Cluj efectuatǎ pentru
anul 2015 s-a realizat pe baza datelor cuprinse în Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, precum şi ale
dǎrii de seamǎ contabile împreunǎ cu anexele întocmite la data de 31.12.2015.
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj a fost astfel structurat încât
sǎ acopere nevoile reale de forţǎ de muncǎ, bunuri materiale, servicii, dotǎri şi reparaţii capital pentru
desfaşurarea optimǎ a activitǎţii medicale şi administrative.
Structura bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului a fost elaboratǎ şi aprobata, în funcţie de
sursele de venituri şi tipurile de cheltuieli care la data de 31.12.2015 se prezinta astfel:
VENITURI TOTALE: 46.500 mii lei
EXCEDENT ANI PRECEDENTI:16.165.39 mii lei
Veniturile Spitalului Clinic de Recuperare Cluj se constituie din urmǎtoarele surse:
Mii lei
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100%

ÎNCASǍRI
REALIZATE
42.922,28

100%

66.56%

32.124,80

74.84%

990

2.13%

607,89

1.42%

BUGETUL DE STAT

13.500

29.03%

9.238,21

21.52%

SUBVENŢII DE LA BUGETELE
LOCALE

950

2.04%

883,83

2.06%

10
100

0.02%

0

0%

0.22%

67.55

0.16%

PREVEDERI

%

VENITURI TOTALE

46.500

VENITURI DIN PRESTǍRI SERVICII Contractele încheiate cu Casa Judeţeanǎ de
Asigurǎri de Sǎnǎtate Cluj

30.950

VENITURI PROPRII

Donaţii şi sponsorizǎri
Venituri din cercetare

%

Veniturile din prestǎri servicii realizate şi încasate din contractul încheiat cu Casa Judeţeanǎ de
Asigurǎri de Sǎnǎtate Cluj în valoare de 32.124,80 mii lei se compune din urmǎtoarele:
Servicii medicale spitaliceşti facturate 28.209,13 mii lei şi efectiv încasate 28.390,24 mii lei,dupǎ
cum urmeazǎ:
1) Servicii medicale furnizate în regim de spitalizare continuǎ a cǎror platǎ se face pe bazǎ de
tarif /zi de spitalizare
- facturate: 25.601,52 mii lei
- încasate: 26.145,89 mii lei
2) Servicii medicale furnizate în regim de spitalizare de zi:
- facturate: 175,55 mii lei
- încasate: 179,14 mii lei
3) Servicii medicale furnizate în regim de spitalizare continuǎ a cǎror platǎ se face pe bazǎ de
tarif/caz ponderat, DRG, în secţii de acuţi:
- facturate: 1.542,93 mii lei
- încasate: 1.468,27 mii lei
Servicii medicale ambulatorii total: facturate-853,97 mii lei,efectiv incasate-882,15 mii lei
1. Servicii medicale de recuperare – reabilitare a sǎnǎtǎţii furnizate în ambulatorul de
recuperare:
- facturate:: 455,33 mii lei
- încasate: 483,96 mii lei
2. Servicii medicale de specialitate efectuate în ambulatorul spitalului (consultaţii şi ecografii):
- facturate:: 398,64 mii lei
- încasate: 398,18 mii lei
Contracte pentru finanţarea subprogramelor de sǎnǎtate ,
 servicii contractate mii lei; realizate:3.743,31 mii lei si cuprind materiale sanitare pentru:
- tratamente cardiovasculare
- tratamente prin endoprotezare
- tratamente pentru reconstructie mamara
Din situaţia prezentatǎ mai sus se pot observa câteva aspecte legate de realizarea indicatorilor
asumaţi prin contractul cu CJAS Cluj. Aceştia au constituit principala sursǎ de venit a Spitalului Clinic
de Recuperare Cluj având o pondere în total venituri de 74.84%. La nivelul anului 2015, indicatorii
contractaţi au fost realizaţi de cǎtre toate structurile clinice ale spitalului. Prin urmare, bugetul de
venituri şi cheltuieli aprobat a fost executat în întregime în ceea ce privesc veniturile din contractul cu
CJAS Cluj.
Atât la nivelul indicatorilor cantitativi numerici cât şi a celor valorici se constatǎ o depǎşire a
indicatorilor contractaţi datoritǎ unei adresabilitǎţi crescute din partea pacienţilor. Astfel, numǎrul
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pacienţilor care beneficiazǎ de servicii medicale în regim de spitalizare continuǎ şi în regim de
spitalizare de zi este în continuǎ creştere. Aceasta s-a reflectat pozitiv în creşterea încasǎrilor şi
majorarea corespunzǎtoare a veniturilor atât din relaţia contractualǎ cu CJAS Cluj cât şi din servicii la
cerere. Toate aceste realizǎri au fost susţinute însǎ de acordarea asistenţei medicale în condiţii optime
şi desfǎşurarea actului medical la standarde ridicate de calitate.
Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, în cursul anului 2015, a înregistrat şi încasat venituri proprii
în valoare de 607,89 mii lei concretizate în servicii medicale şi nemedicale prestate altor unitǎţi
sanitare, societǎţi comerciale şi persoane fizice pentru servicii medicale la cerere, chirii aferente
spaţiilor disponibile precum si diverse alte venituri.
De la Bugetul de Stat au fost repartizate fonduri bǎneşti în valoare de mii lei, pentru acţiuni de
sǎnǎtate în sumǎ de 9.238,21 mii lei reprezentând cheltuieli de personal pentru plata medicilor
rezidenţi şi întreţinerea şi funcţionarea cabinetelor de medicinǎ sportivǎ.
Bugetele locale au constituit de asemenea o importantǎ sursǎ de finanţare a spitalului, valoarea
sumelor primite de la aceste administratii fiind de 883,83 mii lei pentru reparaţii capitale la cladirile
spitalului.
Potrivit Legii 95/2006, a fost constituit fondul de dezvoltare al spitalului, în valoare de
3237,30mii lei la care s-a adaugat fondul de dezvoltare neutilizat din anii precedenti in valoare de
1293,56 mii lei. Din acesta s-a utilizat suma de 898,12 mii lei iar diferenţa neutilizatǎ în valoare de
3.684,62 mii lei se transferǎ cu aceeaşi destinaţie în anul 2016 conform reglementǎrilor legale, pentru
dotǎri cu aparaturǎ şi echipamente.
În anul 2015, veniturile din cercetare au fost destul de reduse fiind în sumǎ de 67.55 mii lei şi
reprezintǎ cota parte a spitalului în care acesta este partener în diverse granturi de cercetare, precum şi
sume aferente unor studii clinice .
CHELTUIELI TOTALE: 62.553,03 mii lei
Cheltuielile Spitalului Clinic de Recuperare Cluj, repartizate conform bugetului de venituri şi
cheltuieli sunt în vloare de 62.553,03 lei. Cheltuielile aferente anului 2015 au fost orientate în mod
special spre acoperirea cheltuielilor curente astfel:
Mii lei
Prevederi
%
Plǎţi
%
Cheltuiel
efectuate
i
efective
100%
100% 44.980,87
CHELTUIELI TOTALE
41.210,61
62.553,03
90.44%
95.14% 39.849,68
39.207,96
I.CHELTUIELI CURENTE, din care:
56.573,03
 Cheltuieli
care:

de

personal,

din

24.350,00

38.93%

23.295,09

- salarii în bani

18.975,00

18.301,73

- salarii în naturǎ (tichete de masǎ)

1.175,00

1.157,34

- contribuţii la asigurări sociale de
stat, şomaj, asigurări de sănătate,
etc

4.200,00

3.836,02

Cheltuieli cu bunuri şi servicii,
din care:

30.223,03



48.32%

14.414,80

- hrană

2.600,00

1.202,71

- medicamente şi materiale sanitare

12.200,00

7.059,23

- întreţinere şi funcţionare

10.185,00

5.329,78

3.900,00

604,02

1.338,03

219,06

- obiecte de inventar de
valoare sau scurtă durată

micǎ

- reparaţii curente


Cheltuieli cu burse rezidenti

CHELTUIELI DE CAPITAL

56.53%

23.848,62

34.98%

14.502,99

2.000,00

3.20%

1.498,07

3.64%

1.498,07

5.980,00

9.56%

2.002,65

4.86%

5.131,19
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Ponderea cheltuielilor curente în total cheltuieli reprezintǎ 90.44% în total prevederi bugetare şi
95.14% în total plǎţi efectuate. Ponderea cheltuielor de capital în total cheltuieli reprezintǎ 9.56% în total
prevederi bugetare, respectiv 4.86% în total plǎţi efectuate. Pe baza cheltuielilor efective, înregistrate şi
evidenţiate în contabilitate se determinǎ costul efectiv al unei zile de spitalizare. Costul mediu/zi
spitalizare se determinǎ ca raport între cheltuiala efectiv înregistratǎ şi numǎrul zilelor de spitalizare.
Cheltuieli totale efectiv realizate x 100
=
Nr. om zile spitaliz.
44980.87 = 357,44 lei
125841

Costul mediu/zi de spitalizare =
=

Execuţie bugetarǎ =

Cheltuieli bugetare realizate (plati)x100
=
Total BVC aprobat

= 41210,61 = 65.88 %
62553.00
Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului =
= 24350
62553

Cheltuieli de personal x 100
=
Total cheltuieli spital

= 38.93%

Procentul cheltuielilor de personal în total cheltuieli este foarte redus datoritǎ vacantǎrii unor
posturi şi imposibilitatii ocuparii acestora in primele zece luni ale anului 2015 datorita plafonului
cheltuielilor de personal aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli initial.
Procentul cheltuielilor cu medicamente şi mat.sanitare din totalul cheltuielilor spitalului =
Cheltuieli cu medic. si mat. san. x 100
=
Total cheltuieli spital
= 12200
62553

= 19.50 %

Venituri proprii în total venituri =
=10785.85
42922.28

Venituri proprii x 100
=
Total venituri spital

= 25.13 %

În veniturile proprii au fost incluse toate veniturile obţinute de spital, exclusiv cele obţinute din
contractul cu CJAS Cluj, inclusiv subvenţiile de la bugetul de stat şi bugetele locale, efectiv încasate de
spital.
Cheltuieli de capital x 100
Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitalului =
=
Total cheltuieli spital
5980
= 9.56%
62553
Precizǎm faptul cǎ în urma analizei economico-financiare pe baza acestor indicatori şi în urma
comparaţiei efectuate cu indicatorii economici asumaţi prin contractul de management de cǎtre managerul
spitalului, valoarea acestora este cotatǎ cu punctaj maxim.
De asemenea, în urma acestei analize se poate observa ca în anul 2015, Spitalul Clinic de
Recuperare a pus un accent deosebit pe reducerea cheltuielilor materiale în concordanţǎ cu politicile
financiar fiscale în vigoare, precum şi o creştere continuǎ a veniturilor spitalului.
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Indicatorii de calitate
Realizarea indicatorilor de calitate exprimǎ preocuparea permanentǎ pentru asigurarea condiţiilor
necesare efectuǎrii actului medical performant, eficient. S-au asigurat condiţiile necesare efectuǎrii actului
medical de calitate, evidenţiat prin rata scǎzutǎ a mortalitǎţii intraspitaliceşti, a infecţiilor nozocomiale şi
a numǎrului redus de reclamaţii ale pacienţilor.
V.

ACTIVITATEA INVESTITIONALA

Certificarea ISO:9001, din decembrie 2009 si acreditarea spitalului din decembrie 2014,
încununează activitatea investiţională, administrativa şi organizatorică susţinută a conducerii
Spitalului Clinic de Recuperare în ultimii 9 ani, în conformitate cu strategia unităţii: de a furniza
servicii medicale de calitate, eficiente şi eficace tuturor pacienţilor care se adresează unităţii noastre,
în mod echitabil.
Atingerea standardelor de calitate impuse de certificarea ISO:9001 a implicat în cursul anilor
2006-2015 atragerea de fonduri pentru reabilitarea infrastructurii spitalului, precum şi pentru dotarea
acestuia cu aparatură medicală, utilaje şi echipamente.
1. Dinamica managementului investiţional 2006-2015
Mii lei

RK
Dotări
Total
investiţii

20022005
1.975
490

20062015
22.751
21.487

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.504
333

4.888
2.218

3.818
5.086

5.800
1.650

1.537
1.022

1.040
380

900
3.915

1.130
3.703

1.250
2.061

884
1.119

2.465

44.238

1.837

7.106

8.904

7.450

2.559

1.420

4.815

4.833

3.310

2.003

Total investitii

2006 - 2015

2002-2005
2006-2015
RK
Dotari

Începând cu anul 2006 s-au accesat toate posibilităţile de finanţare şi, deşi ultimii 9 ani au fost
afectaţi de recesiune economică severǎ, conducerea spitalului a găsit soluţii externe care, în completare cu
resursele proprii, au asigurat un trend crescător al investiţiilor în reabilitarea infrastructurii şi dotarea cu
echipamente şi aparatură a tuturor domeniilor de activitate. În aceşti ultimi 9 ani s-a reuşit atragerea de
fonduri pentru spital de aproape 18 ori mai mare perioadei anterioare anului 2006.
Cu toate eforturile depuse de conducere şi în ciuda realizǎrilor din ultimii 9 ani, problema
reabilitǎrii este una de actualitate datoritǎ faptului cǎ din punct de vedere tehnic şi structural spitalul
necesitǎ încǎ investitii importante pentru reabilitarea termicǎ a clǎdirilor şi unele lucrari de modificare
si modernizare a cladirilor. În privinţa aparaturii medicale investiţiile din 2008 - 2015 au adus spitalul la
un nivel relativ ridicat de dotare, marea majoritate a aparatelor perimate fiind înlocuite. Sunt necesare în
continuare aparate de înaltǎ performanţǎ care sǎ creascǎ gradul de acuratete al diagnosticului.
Conform planificǎrii pentru anul 2016, strategia conducerii în domeniul investitiilor continǎ
linia anilor anteriori. Planul de dezvoltare al spitalului aferent lui 2016 cuprinde în principal
reabilitarea termicǎ a clǎdirilor spitalului, lucrari de modificare si modernizare a cladirilor, dotarea cu
echipamente pentru piscine, precum şi reparaţiile curente aferente tuturor clǎdirilor şi curţilor
interioare.
Având în vedere şi necesitatea conformǎrii la prevederile OMS nr. 914/2006 pentru aprobarea
normelor privind condiţiile care trebuie sǎ le îndeplineascǎ un spital în vederea obţinerii autorizaţiei
sanitare de funcţionare, toate lucrǎrile şi dotǎrile prevǎzute a se executa sunt strict necesare şi urgente.
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Pentru aceasta conducerea a demarat demersurile pentru obţinerea de fonduri încǎ de la sfarşitul
anului trecut.
În privinţa aparaturii medicale investiţiile din 2006 - 2015 au adus spitalul la un nivel ridicat de
dotare, marea majoritate a aparatelor perimate fiind înlocuite, iar în perioada 2013- 2015 s-a reuşit
achizitionarea din venituri proprii a 5 aparate medicale de înaltǎ performanţǎ (trei Ecografe – 950.000
lei şi un Angiograf – 2.259.000 lei) cu ajutorul cǎrora va creşte gradul de acurateţe al diagnosticului,
precum şi precizia intervenţiilor operatorii, în completarea Computerului Tomograf achiziţionat in
anul 2012 în valoare de 1.100.000 lei.
Pe lângǎ sursele de finanţare uzuale, spitalul a beneficiat între 2009-2011 de fonduri europene,
cu sprijinul cofinanţator al Consiliului Judeţean Cluj, prin Programul Operaţional 2007-2013 pentru
reparaţiile capitale (reabilitarea şi modernizarea) ambulatorului corp F - hidroterapie. Proiectul s-a
finalizat la 23.08.2011.
2. Investitii 2015
Si in anul 2015 s-a considerat ca obiectiv prioritar atragerea de fonduri pentru reabilitarea
infrastructurii şi dotarea cu aparaturǎ, echipamente şi utilaje performante, absolut necesare în vederea
acreditǎrii spitalului şi conformare cu prevederile OMS 914/2006. S-au întocmit memorii şi note de
fundamentare bine justificate, cu implicare decisivǎ în activitatea de promovare a interesului unitatii în
relaţia cu autoritǎţile centrale şi locale, cu mediul de afaceri cu potenţial de investiţie şi am accesat
fonduri de la organizatii non-guvernamentale.
În anul 2015 s-au obţinut urmǎtoarele Fonduri:
- Bugetul Consiliului Judeţean Cluj: 733.882,80 RON;
- Bugetul de stat: - RON;
- Bugetul consiliului local: 149.950 RON
- Fond de dezvoltare şi Venituri proprii: 1.118.821,40 RON
TOTAL: 2.002.654,20 LEI
LUCRǍRI ŞI DOTǍRI
1.

Reabilitare infrastructurǎ:
883.832,80 LEI
- RK la instalaţii şi construcţii Centrala termicǎ Corp I- spital
- Proiect si executie RK acoperis cladire si canalizare curte interioara
Ambulator pentru sportivi
- RK tablouri electrice de distributie la fiecare nivel al cladirilor
spitalului
- RK in vederea modernizarii instalatiei de semnalizare la pat pacienti
Et. III si IV sectia de Neurologie si Et. I sectia Cardiologie
- RK in vederea modernizarii sistemului de acces in spital
- Reabilitare si modernizare curte de lumina mare;
- Reabilitarea treptelor la casa scara fata, corp A;
- Actualizare studiu de fezabilitate DALI pentru constructiile si
instalatiile existente
- RK la hidrantii interiori ai spitalului

2..

Dotǎri cu aparaturǎ medicalǎ, echipamente şi echipamente 1.118.821,4
informatice şi de comunicaţii
- aparatura de imagistica (ecograf)
- aparaturǎ aferentǎ compartimentului ATI
- aparaturǎ medicalǎ pentru ambulator
- aparaturǎ pentru explorǎri funcţionale cardiologie si neurologie
- aparaturǎ pentru bloc operator si statia de sterilizare
- infrastructura, softuri informatice si echipamente pentru activitatea
administrativa si medicala
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Dupǎ cum rezultǎ din datele de mai sus, în cursul anului 2015, atragerea de fonduri pentru
reabilitarea infrastructurii spitalului, precum şi pentru dotarea acestuia cu aparaturǎ medicalǎ, utilaje
şi echipamente a constituit o preocupare asiduǎ şi continuǎ a conducerii spitalului.
3. Situaţia achiziţiilor publice
În 2015 s-a respectat legislaţia în vigoare aplicabilǎ în materie de achiziţii publice. Întreg
personalul din cadrul biroului de specialitate a participat la cursuri de pregǎtire şi perfecţionare în
domeniu. De asemenea personalul, în indeplinirea atribuţiilor şi pentru surmontarea unor situaţii
interpretabile din punctul de vedere al legislatiei ţine legǎtura cu ANAP, UCVAP din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice.
Compartimentul de specialitate, în ciuda volumului mare de muncǎ, a ţinut în 2015 o evidenţǎ
coerentǎ şi clarǎ a procedurilor şi contractelor atribuite.
În anul 2015, datoritǎ managementului performant şi eforturilor asidue de atragere de fonduri
destinate investiţiilor, valoarea achiziţiilor a crescut de peste 4 ori faţǎ de valoarea din anul 2012.
De asemenea în 2015 un procent de circa 85% din totalul achizitiilor publice au fost efectuate prin
utilizarea de mijloace electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea
achizitiilor directe, respectandu-se astfel art. 66^1 al HG nr. 198/2008, care prevede ca procentul sus
mentionat sa fie cel putin de 40%.
4. Eficientizarea activitàţilor conexe actului medical
O altǎ preocupare a conducerii în anul 2015 a fost optimizarea celor douǎ servicii conexe
activitǎţii medicale externalizate în anul 2007, respectiv serviciul de spǎlare a inventarului moale şi cel
de pazǎ, servicii derulate anterior în condiţii de eficienţǎ scǎzutǎ şi insuficient acoperite cu personal.
Astfel, în urma externalizǎrii serviciului de pazǎ, a elaborarii unui plan aliniat noilor reglementǎri
în vigoare ale MSP, care pune accentul pe prevenţie şi organizare, precum şi a dotǎrilor efectuate s-au
înlǎturat deficiente grave ale acestei activitǎţi (furturi, tulburǎri ale ordinii, etc.). De asemenea în
momentul de faţǎ sunt organizate circuitele de acces în spital pentru pacienţi, aparţinǎtori şi personal– cel
pietonal şi auto – astfel încât activitatea medicalǎ, în special primirea urgenţelor, sǎ se desfǎşoare în
condiţii optime.
Informatizarea spitalului constituie o altǎ preocupare importantǎ a comitetului director, drept
pentru care în cursul anilor 2008 - 2015 s-au facut investiţii importante în lucrǎri şi echipamente. Mai
mult, spitalul a reuşit un parteneriat în cadrul proiectului “Sistem integrat de management al informaţiilor
medicale utilizând standardul HL 7” SIMIMED, condus de Universiatea Tehnicǎ Cluj-Napoca.
Totodatǎ optimizarea serviciului de preparare a hranei este un obiectiv important, pentru
indeplinirea cǎruia în 2008 spitalul a elaborat un proiect de reabilitare a blocului alimentar (infrastructurǎ
şi echipamente). În cursul anului 2010 s-au realizat reparaţiile capitale precum şi dotarea completǎ a
blocului alimentar.
5. Proiecte europene şi naţionale
Pânǎ în prezent au fost finalizate 6 proiecte cu finanţare europeanǎ:
- „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA AMBULATORULUI CORP FHIDROTERAPIE AL SPITALULUI CLINIC DE RECUPERAREA CLUJ” care a vizat
reabilitarea infrastructurii şi dotarea cu aparatură medicală şi echipamente aferente, prin
accesarea de fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional 2007-2013
Axa 3, cu sprijinul cofinanţator al Consiliului Judeţean, contract în valoare de 5.889.000 RON
(aproximativ 1.500.000 EURO) - finalizat la 23 august 2011;
- parteneriat în cadrul proiectului „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL
INFORMAŢIILOR MEDICALE UTILIZÂND STANDARDUL HL7” SIMMIMED, condus
de Universitatea Tehnică Cluj, finalizat în 2011;
- parteneriat cu RCS Consulting în proiectul european “Educaţie Medicalǎ Continuǎ” pe
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
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2007-2013, Axa Prioritarǎ 3 “Creşterea adaptabilitǎţii lucrǎtorilor şi a intreprinderilor”, Domeniul
Major de Intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru intreprinderi şi angajaţi pentru promovarea
adaptabilitǎţii”;
- proiectul “Arta pentru viaţǎ”, initiat de Asociatia Create.Act.Enjoy, o abordare
neconvenţionalǎ a versantului terapeutic prin implicarea pacienţilor şi a personalului medical în
activitǎţi artistice creative (work-shopuri de terapie prin artǎ, improvizaţie teatralǎ, dezbateri şi
teatru interactiv) sub bagheta unui colectiv de tineri actori şi regizori
- proiectul “Terapie prin arta – un zambet pentru fiecare” initiat de Asociatia
Create.Act.Enjoy, o abordare neconvenţionalǎ a versantului terapeutic prin implicarea pacienţilor
şi a personalului medical în activitǎţi artistice creative (organizarea de ateliere creative) sub
bagheta unui colectiv de tineri actori şi regizori
- proiectul “Terapie prin arta – Daruieste prin arta” initiat de Asociatia Minte Forte, o
abordare neconvenţionalǎ a versantului terapeutic prin implicarea pacienţilor şi a personalului
medical în activitǎţi artistice creative (organizarea de ateliere creative) sub bagheta unui colectiv
de tineri actori şi regizori
În derulare există un proiect de importanţă majoră:
- parteneriat în cadrul proiectului: „A HYBRID FES-EXOSKELETON SYSTEM TO
REHABILITATE THE UPPER LIMB ÎN DISABLED PEOPLE – EXOLSLIM”în cadrul
Programului Parteneriate – Competiţie 2011 şi care se va finaliza în 2015
Proiecte depuse
În 2011 spitalul a aplicat proiectul “ÎMBUNǍTǍŢIREA CALITǍŢII SERVICIILOR
SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE CLUJ PRIN IMPLEMENTAREA UNUI
SISTEM INTEGRAT E-SǍNǍTATE” în cadrul apelului de proiecte aferent Ghidului
Solicitantului pentru POSCCE- AP3-3.2.4 apel 2.
6. Alte aspecte administrative
În perioada 2 – 8 decembrie 2014 spitalul nostru a fost evaluat de către o comisie de experți din
partea Comisiei Naționale pentru Acreditarea Spitalelor (CONAS). Cu ocazia acestei vizite s-a verificat
modul în care se aplică standardele naționale și internaționale în domeniul managementului de spital,
acordarea asistenței medicale, resurse umane, calitate etc. Raportul preliminar aratâ o foarte buna
corespondența cu standardele naționale, procentul neconformităților fiind sub 1 %, iar spitalul nostru
se poate considera acreditat și va putea încheia contract cu Casa de Asigurări în următorii 5 ani.
Certificarea ISO:9001 obţinutǎ de cǎtre spital în decembrie 2009 confirmata prin recertificarile
din 2012 si 2015 precum si acreditarea din decembrie 2014, a încununat activitatea investiţională,
administrativǎ şi organizatorică susţinută a conducerii Spitalului Clinic de Recuperare în ultimii 8
ani, în conformitate cu strategia unităţii: de a furniza servicii medicale de calitate, eficiente şi eficace
tuturor pacienţilor care se adresează unităţii noastre, în mod echitabil.
În cursul anului 2015 activitatea administrativǎ s-a desfaşurat în condiţii optime, în ciuda
diversitǎţii şi a volumuilui mare de muncǎ. Astfel:
- s-au renegociat contractele de locaţiune şi s-au încheiat noi contracte de închiriere a imobilelor
disponibile având ca rezultat creşterea valorii acestor contracte;
- s-a realizat îmbunǎtǎţirea condiţiilor de muncǎ prin achiziţia de echipament de lucru şi de
protecţie şi mobilier;
- s-au obţinut fonduri suplimentare faţǎ de anii precedenţi prin dezvoltarea activitǎţii ştiinţifice.
S-au încheiat contracte de granturi de cercetare pe teme medicale, studii clinice în care Spitalul
este partener şi/sau beneficiar;
- s-au desfǎşurat activitǎţi de educaţie şi formare profesionalǎ conform planurilor de profil
elaborate de cǎtre conducere; de asemenea o mare parte a personalului a participat la cursuri
organizate de instituţii specializate (achiziţii publice şi managementul contractelor, contabilitate,
etc);
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- cu ocazia controalelor efectuate asupra activitǎţii spitalului în diverse domenii nu s-au constatat
nereguli semnificative;
- s-au fǎcut noi demersuri pentru lǎmurirea situaţiei juridice a imobilelor aflate în administrarea
spitalului.
Rezultate preconizate
- realizarea în proporţie de peste 99% a standardelor prevǎzute de OMS 914/2006 şi
atingerea obiectivului de a obţine acreditarea spitalului ca furnizor de servicii medicale;
- creşterea gradului de confort al pacientului prin asigurarea unor condiţii optime de
investigaţii medicale, tratament, cazare, igienǎ, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor
nosocomiale, conform normelor în vigoare;
- creşterea calitǎţii actului medical;
- creşterea veniturilor spitalului prin atragerea de fonduri de la bugetul de stat, local,
mediul privat şi sponsorizǎri în vederea realizǎrii în condiţii optime şi în timp util a tuturor
obiectivelor propuse;
- încheierea unor contracte cu instituţiile de învǎţǎmânt superior şi cu alte unitǎţi de
învǎţǎmânt medical în vederea consolidǎrii actului medical cu respectarea drepturilor
pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale;
- dezvoltarea bazei materiale a spitalului în vederea creşterii eficienţei şi calitǎţii serviciilor
medicale şi a asigurǎrii accesului echitabil al populaţiei la acestea;
- asigurarea condiţiilor pentru desfǎşurarea optimǎ a activitǎţii profesionale;
- realizarea tuturor indicatorilor specifici de performanţǎ prevǎzuţi în contractul de
administrare.
VI.

ANALIZA SWOT

Mediul intern
Puncte tari :
1) Unicul spital de profil din regiunea de Nord – Vest;
2) Statut: spital de specialitate, cu reputaţie naţionalǎ;
3) Procesul de acreditare al spitalului s-a finalizat in decembrie 2014 cu realizarea in proportie de
peste 99% a standardelor prevǎzute;
4) Certificare ISO 9001 în anul 2009 si 2012;
5) Realizarea tuturor indicatorilor de performanţǎ;
6) Diversitatea de servicii medicale (spitalizare continuǎ / spitalizare de zi / servicii în regim
ambulator) în profil pluridisciplinar (9 specialitǎţi medicale distincte);
7) Externalizarea serviciilor de spǎlǎtorie, pazǎ, administrarea spaţiului de parcare cu eficientizarea
costurilor în aceste domenii;
8) Constituirea fondului de dezvoltare la nivelul spitalului şi constituirea veniturilor proprii prin
donaţii şi sponsorizǎri;
9) Algoritmi de identificare operativǎ a actelor normative legislative noi;
10) Colaborarea foarte bunǎ la nivelul structurii organizaţionale;
11) Relaţii favorabile ale Spitalului Clinic de Recuperare Cluj cu autoritǎţile locale, Ministerul
Sǎnǎtǎţii, Direcţia de sǎnǎtate Publicǎ a Judeţului Cluj şi mediul de afaceri local;
12) Absenţa litigiilor majore cu tertii;
13) Organizarea unui sistem funcţional de colectare a sesizǎrilor şi propunerilor de eficientizare a
activitǎţii din partea pacienţilor şi a personalului angajat;
14) Spitalul Clinic de Recuperare este beneficiarul a 3 proiecte europene.
Puncte slabe :
1) Buget de venituri şi cheltuieli dezechilibrat în sensul dependenţei avansate de fondurile obţinute
prin contractul cu CAS Cluj, în absenţa relaţiilor contractuale cu alţi consumatori privaţi de servicii
medicale;
2) Contractul cu CAS Cluj pentru forma de spitalizare continuǎ impune durate de spitalizare a
pacientului internat la valori care nu ni le asumǎm si pentru specialitatile chirurgicale determina o
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rata de utilizare a patului inferioara posibilitatilor noastre de a oferi servicii medicale (prin finantare
insuficienta);
3) Imposibilitatea elaborǎrii unei strategii economico – financiare (şi implicit a activitǎţii
investiţionale) datoritǎ bugetului insuficient, tardiv alocat de CAS Cluj;
4) Personal de execuţie insuficient la anumite categoriile de personal;
5) Inexistenţa pârghiilor de responsabilizare, limitarea modalitǎţilor de recompensare / loializare a
personalului, imposibilitatea corelǎrii performanţei cu veniturile, mecanisme insuficiente de motivare;
6) Nivelul scǎzut de salarizare preponderent pentru categoriile de personal auxiliar si TESA;
7) Unele drepturi ale personalului angajat implicǎ dificultǎţi de atribuire din cauza deficitului de
personal, de finanţare ,sau de inadvertenţe legislative (asigurarea turelor, a zilelor libere,
imposibilitatea acordǎrii veniturilor similar in plata in anumite cazuri particulare);
8) Necesitatea unor reparaţii capitale costisitoare (reabilitarea termica a clǎdirilor);
9) Finanţarea serviciilor oferite prin spitalizare de zi nu permite includerea în programul terapeutic
a procedurilor efectuate în Baza de Tratament;
10) Finanţarea pe baza DRG la nivelul secţiei Chirurgie Plastică şi repartizarea cheltuielilor aferente
Compartimentului ATI si a Blocului Operator în secţiile chirurgicale determină un raport ineficient
venituri/cheltuieli a acestor secţii
11) Imposibilitatea acoperirii cu personal medical, în special medici, la nivelul Ambulatorului pentru
Sportivi;
12) Imposibilitatea derulării activităţii in două ture la nivelul Bazei de Tratament şi a unor cabinete
din Ambulator datorită personalului insuficient
13) perimarea accentuată fizică şi morală a corpului de clădire M – Spălătorie cu imposibilitatea
investiţiilor în reparaţii şi a folosirii spaţiului, datorată statutului juridic neclarificat (litigiu în
derulare)
Mediul extern
Oportunitǎţi :
 Creşterea la nivel mondial a importanţei serviciilor medicale de recuperare;
 Strategia MS de creştere a ponderii spitalizǎrii de zi;
 Caracteristicile populaţiei deservite şi indicii previzionari ai morbiditǎţii favorizeazǎ profilul de
recuperare medicalǎ.
Ameninţǎri :
 Suprasolicitarea personalului medico-sanitar si TESA in condiţiile cresterii volumului activitatii
administrative in detrimentul timpului alocat celei specific profesionale;
 Clasificarea sub nivelul de competenţǎ a unitǎţii, datoritǎ unui indicator nereprezentativ pentru
calitatea actului medical (procentul pacienţilor din alte judeţe);
 Dependenţa crescutǎ de relaţia contractualǎ cu CJAS;
 Existenţa pe piaţǎ a competitorilor privaţi cu posibila migrare a personalului specializat catre
aceste unitǎţi;
 Imposibilitatea planificǎrii financiare la inceputul anului;
 Schimbǎri legislative frecvente şi uneori contradictorii;
 Statutul legislativ al Spitalului Clinic de Recuperare incomplet clarificat la nivel MSP şi CNAS
- încadrarea în aceaşi categorie cu spitalele de boli cronice şi sanatoriile, în condiţiile în care
costul recuperǎrii multidisciplinare a unui pacient subacut – cronic într-o instituţie universitarǎ
este mai mare decât tariful pe zi spitalizare acceptat de CAS Cluj.
Probleme critice
a) În sfera resurselor umane: încadrarea inca insuficientǎ la toate categoriile de personal, cu
consecinţa suprasolicitǎrii personalului existent;
b) Din punct de vedere tehnic şi structural: SCR necesitǎ investiţii importante în reabilitarea
termicǎ, centrala termica, reţeaua electricǎ şi cea de canalizare;
c) Probleme de ordin economico-financiar: contractat insuficient cu CJAS faţǎ de oferta serviciilor
medicale şi insuficienta finanţare pentru reabilitarea şi dotarea spitalului;
d) În domeniul activitǎţii medicale: în vederea spitalizǎrii 81,5% din pacienţi se gǎsesc pe lista de
aşteptare, suprasolicitarea personalului şi echipamentelor;
e) Investiţional imposibilitatea achiziţionǎrii de mobilier funcţional.
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VII. AUTOEVALUARE MANAGER
 În urma dezbaterilor organizate cu membrii Comitetului director împreună cu Consiliul medical şi
Consiliul de administraţie, am stabilit tendinţele şi priorităţile manageriale, precum şi direcţiile
strategice managerial.
 Am etapizat planificarea strategică şi operaţională şi am elaborat planul de dezvoltare al unităţii,
în cuprinsul căruia obiectivele generale şi specific au fost defalcate pe domenii de activitate şi planuri
de conformare, monitorizate şi evaluate permanent prin indicatori de performanţă. În scopul alinierii
unităţii la standardele europene şi în perspective realizării obiectivelor pe termen lung, mi-am asumat
riscul de a face faţă disfuncţionalităţilor iniţiale inerente şi a rezistenţei la schimbare, inclusiv în ceea
ce priveşte posibila alterare a valorilor unor indicatori de performanţă. Păstrând contactul permanent
cu personalul unităţii şi explicând necesitatea realizării etapizate a obiectivelor pe termen scurt şi
mediu, am reuşit să depăşim toate dificultăţile de desfăşurare a activităţilor cotidiene.
 Am respectat principiul transparanţei faţă de organizaţie care a fost periodic informată verbal şi
prin evaluări scrise asupra stadiului de realizare a obiectivelor propuse.
 Evaluarea permanentă a activităţii spitalului, integrarea în contextul local, naţional şi internaţional,
actual şi previzionat, a făcut obiectul întâlnirilor zilnice solicitate întregii echipe manageriale,
consemnate în procese verbale atunci când deciziile finale implicau măsuri organizatorice concrete.
 Am organizat periodic întâlniri de eficientizare a activităţilor, de evaluare a posibilelor surse
alternative pentru creşterea veniturilor proprii, de identificare, analiză şi soluţionare a problemelor
survenite pe parcurs, cu membrii consiliului medical, ai consiliului de administratie, diverse comisii,
precum şi cu reprezentanţii unor categorii profesionale sau chiar cu întreg personalul angajat al unor
secţii / compartimente, în funcţie de natura tematicii examinate.
 De asemenea, relaţia cu reprezentantul sindicatului Sanitas s-a dezvoltat constructiv, acesta fiind
un invitat cu titlu permanent la toate dezbaterile.
 Am prioritizat activităţile în funcţie de importanţa impactului asupra organizaţiei şi am evaluat
permanent efectul deciziilor asupra instituţiei.
 Am constituit afişiere vizibile în spaţii comune accesibile, cu expunerea tuturor informaţiilor
actualizate de interes pentru pacient şi personalul angajat; am organizat registre de consemnare şi
puncte de colectare a sugestiilor şi sesizărilor pacienţilor, am elaborat chestionare de satisfacţie
pentru pacienţi şi pentru personal şi am constituit comisii de analiză ale acestora pe care le-am
consultat în permanenţǎ, am organizat programe de pregǎtire profesionalǎ continuǎ în domeniile de
activitate.
 M-am implicat direct în identificarea şi rezolvarea problemelor, în implementarea deciziilor luate
şi evaluarea efectelor asupra organizaţiei.
 Am actualizat norme şi metodologii de organizare (dintre care amintim Regulamentul de
organizare şi funcţionare, Regulamentul de ordine internă), Comisii interne de evaluare şi control cu
activitate permanentă sau conjuncturală (susţinute prin 445 dispoziţii înregistrate), protocoale interne
adaptate specificului de activitate, algoritmul de delegare a atribuţiilor, metodologia circuitului intern
al documentelor. Corespondenţa internă şi externă a unităţii cumulează 18.926 numere de
înregistrare.
 Am stabilit măsurile necesare eficientizării activităţii şi creşterii calităţii actului medical, dovedite
prin implementarea deciziilor elaborate, monitorizarea numărului de angajări pe diferite categorii de
personal, stabilirea planului anual de achiziţii, a necesarului de investiţii. Am urmărit cu prioritate
utilizarea eficientă a tuturor resurselor existente.
 Am nominalizat coordonatorii responsabili de implementarea şi raportarea indicatorilor pe
programele de sănătate, am coordonat, impreuna cu directorul medical, implenemtarea protocoalelor
de practică medicală, am monitorizat împreună cu membrii consiliului medical şi al celui ştiinţific
calitatea serviciilor medicale prestate, a condiţiilor de cazare, alimentaţie şi igienă, operând
modificările necesare; am asigurat respectarea drepturilor pacienţilor şi am păstrat contactul
permanent cu aceştia, efectuând vizite zilnice în saloane.
 Am iniţiat şi m-am implicat permanent în acţiunile întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor
spitalului, printr-o abordare sistematică şi metodică, prin care am evaluat şi totodată îmbunătăţit
eficacitatea sistemelor de conducere (pe diferite domenii de activitate) bazate pe gestiunea riscului, a
controlului şi a proceselor administrării.
 În conformitate cu necesitatea de a evalua dacă sistemele de management şi control sunt
transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate,
am constituit Comisia de elaborare a procedurilor scrise pentru fiecare componentă structurală a
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unităţii şi am urmărit implicarea fiecăruia dintre membrii constituenţi în generarea documentelor
specifice domeniului lor de activitate.
 Am evaluat, împreună cu echipa managerială, activitatea fiecărei structuri existente şi am întocmit
periodic analize SWOT în vederea identificării punctelor tari şi a celor vulnerabile din mediul intern,
precum şi a ameninţărilor şi oportunităţilor din mediul extern. În conformitate cu rezultanta acestor
evaluări, am luat măsuri de adaptare a planurilor de acţiune conforme cu obiectivele organizaţiei.
 Am iniţiat, coordonat şi participat direct la toate acţiunile de control:
› ierarhic – în cadrul fiecărei structuri organizatorice
› mutual şi partenerial – între toate compartimentele organizatorice
› de calitate, la toate nivelurile
› financiar preventiv, asigurat de către responsabilul din cadrul biroului financiar-contabil
› administrativ – asupra tuturor activităţilor de competenţa acestui sector
› de gestiune / patrimonial: prin acţiuni repetate planificate sau inopinate de inventariere şi
confruntare cu datele biroului contabil
› inspecţii planificate şi inopinate în toate sectoarele.
 Am organizat elaborarea de proceduri scrise specifice fiecărui domeniu de activitate, dintre care
exemplificăm: acţiunile de intervenţii în situaţii speciale, strategia de securitate şi protecţie
radiologică, activitatea de gestionare a deşeurilor, curăţenia şi dezinfecţia, măsurile de prevenire şi
protecţie în sănătate şi securitatea muncii, acţiunile de prevenţie şi control a infecţiilor nozocomiale,
activitatea de apărare civilă, pază şi prevenţia infracţiunilor, protecţia contra incendiilor.
 Fişelor posturilor personalului de conducere am actualizat criteriile de performaţă, reprezentând
standarde de management; am iniţiat evaluarea periodică a personalului şi actualizarea fişelor
posturilor în funcţie de dinamica unităţii.
 Am mediat conflictele intervenite în cadrul organizaţiei şi am reuşit împreună cu membrii
comitetului director, să gestionăm situaţiile de criză survenite în urma săvârşirii unor abateri
disciplinare, agresiuni asupra personalului, incidente tehnice (defectarea schimbatoarelor cu placi
pentru prepararea apei calde menajere pentru bolnavii internaţi, deteriorarea conductelor de transport
apa caldǎ şi încǎlzire în subsolurile tehnice, defectarea sistemului de comandǎ electronic la
ascensoarele de transport pacienţi, la ascensorul de urgenţǎ şi transport alimente, defectarea
sistemului de control acces în spital). Am stabilit natura situaţiei de criză, a măsurilor de urgenţă
necesare în faza iniţială pentru minimalizarea efectelor negative, precum şi a modului de colaborare
cu echipele de intervenţie nominalizate pe toată durata derulării incidentului.
 Am asigurat o relaţie permanentă, informală şi constructivă cu beneficiarii serviciilor medicale, cu
reprezentanţii comunităţii, ai autorităţilor locale, ai mediului de afaceri local, mass-media, am iniţiat
întâlniri în cadrul cărora am reprezentat interesele şi imaginea unităţii, consolidând relaţia Spitalului
Clinic de Recuperare Cluj-Napoca ca centru medical, de învăţământ şi ştiinţific de renume.
 Am realizat demersurile privind trecerea managementului spitalului in subordinea Ministerului
Sanatatii, obtinand avizele necesare de la autoritatea locala CJ Cluj si de la MS. Voi depune toate
diligentele necesare transformarii statutului spitalului in Institut de Recuperare Medicala.
Consider ca actuala echipa manageriala a desfasurat o activitate intensa şi concertata pentru a
asigura administrarea eficace şi eficienta a Spitalului Clinic de Recuperare Cluj.
Manager,
Dr. Sanda Patrichi
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