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INTRODUCERE 
 
 

″Dacă poți măsura printr-un număr ceea ce 
spui, atunci știi ceva despre acel subiect, 
altfel, cunoștințele tale sunt sărace și te 
satisfac în mică măsură″ William Thomson, 
Lord Kelvin 
 
 
 
 

        Resursele umane sunt primele resurse strategice ale oricărei organizații. 
        Importanța managementului resurselor umane, raportat la nivelul crescut sau scăzut 
al performanței organizațiilor sanitare a fost mult timp ignorată. Reformele din sectorul sanitar s-
au axat mai mult pe schimbări structurale, pe controlul costurilor și pe creșterea gradului de 
satisfacție a pacientului. 
        Principalele obiective ale managementului resurselor umane (MRU) din domeniul 
sanitar sunt : mobilizare, motivare și dezvoltarea competențelor personalului. 
        Respectul pentru individ, respectul reciproc, corectitudinea procedurală, 
transparența, comunicarea onestă, tratamentul corect, competiția onestă, considerația specială, 
responsabilitatea față de organizație, respectarea legii, respectul personalității oamenilor sunt 
pilonii pe care trebuie să se bazeze întregul proces de luare a deciziilor manageriale în cadrul 
MRU. 
                   Indicatorii de performanţă sunt instrumente de conducere și măsurare a rezultatului 
muncii, eficienței și performanței profesionale a fiecărui angajat. Deși exprimarea a devenit 
comună, înţelegerea rămâne complexă în special la nivelul unei organzații cum este spitalul. 
Cum scopul fundamental al unui spital este de a salva vieţi omenești sau de a reda societății într-
un timp cat mai scurt un om sănătos și nu acela de a obține profit, câteva întrebări sunt 
fundamentale: 
                  Cum alegem indicatorii de performanţă ? 
                  Cum îi implementăm? 
                  Cum exploatăm rezultatele acestora? 
                  Astfel de întrebări sunt puse din ce în ce mai mult în cadrul spitalelor. Dată fiind 
complexitatea noţiunii de performanţă medicală, indicatorii trebuie să surprindă mai multe 
aspecte şi să îndeplinească mai multe funcţii. Astfel, se vorbeşte uneori de indicatori cantitativi, 
indicatori economico-financiari sau de indicatori de calitate a actului medical. Se dezvoltă aşadar 
o întreagă problematică implicită, ataşată însăşi noţiunii de indicator de performanţă.  
                   Un indicator de performanţă este o dată cuantificată care măsoară eficacitatea 
şi/sau eficienţa totală sau parţială a unui proces sau sistem (real sau simulat), în raport cu o 
normă, un plan sau un obiectiv determinat şi acceptat în cadrul strategic al organizației. 
                   Indicatorii de performanţă se înscriu într-o filosofie de îmbunătăţire continuă, ca cea 
introdusă de Deming, “Drumul Deming” bazându-se pe aplicarea repetitivă a următoarelor 
principii: “Planificare – Execuţie – Control – Acţiune”.  
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                   Indicatorii verifică în fapt, măsura în care rezultatele obţinute corespund obiectivelor 
planificate. Din acest punct de vedere, măsurarea este o condiţie sine qua non a evaluării 
performanţei, însă nu reprezintă ea însăşi o finalitate: nu măsurăm pentru a măsura, ci pentru a 
evalua (a verifica). La rândul ei, nici evaluarea nu reprezintă ea insăşi o finalitate, ci este un 
instrument de conducere. Este deci rolul managementului de a stabili în avans obiectivul şi rolul 
măsurării şi evaluării, şi deci al indicatorilor de performanţă. 

      Performanța angajaților este un subiect de notorietate în randul managerilor de spital. 
                  Există o presiune constantă în a atinge atât țintele de performanță cât și niveluri de 
performanță ridicate și în a asigura faptul ca activitatea angajaților susține și promovează 
scopurile spitalului. Actulalmente în procesul de evaluare a performanței medicale  managerii de 
spital analizează datele disponibile pentru a afirma în ce măsura o secție clinică realizeză 
indicatorii asumați prin contractul de management de către șefii de secție sau de departament 
(nivel de responsabilitate colectiv). 
                  În acest context se dorește aplicarea și la nivel individual (medici) a sistemul de 
indicatori cheie de performanță (KPI). Dacă sistemul de indicatori cheie de performanță  este 
inadecvat comportamentele rezultate pot fi contraproductive. Spre exemplu, pornind de la  
scopul de furnizare de servicii medicale superioare pentru pacienți, dacă primul indicator cheie 
de performanță relevant se referă la numărul de plângeri venite din partea pacienților, intuitiv, se 
poate aprecia faptul că numărul de plângeri primite evoluează invers proporțional cu calitatea 
serviciilor furnizate. Mai exact, cu cât se primesc mai puține plângeri cu atât serviciile medicale 
sunt de o calitate superioară. Aceasta situație nu este neapărat reală: se pot primi mai puține 
plângeri datorită numărului redus de pacienți sau dat fiind că aceștia nu pot accesa serviciile de 
suport oferite de spital. 
                   Stabilirea obiectivelor alături de membrii echipei este parte integrantă a 
managementului performanței. Elementul esențial este ca obiectivele stabilite să fie aliniate cu 
strategia secției/departamentului, care la rândul ei este aliniată la strategia spitalului.  
Când obiectivele individuale sunt definite în termenii stabiliți prin sistemul de KPI al spitalului 
se asigură faptul că activitatea angajaților este bine aliniată scopurilor spitalului. Aceasta este 
veriga critică între performanța angajaților și succesul spitalului. 
                   Pentru a defini un sistem de KPI eficient se pot utiliza următoarele categorii de 
întrebări ajutătoare, referitoare la: 
 
•Înțelegerea contextului 
-Care este viziunea pentru viitor? 
-Cum va fi realizată viziunea strategică? 
-Care sunt obiectivele spitalului? 
-Ce trebuie făcut pentru a menține direcția de dezvoltare stabilită prin strategie? 
 
•Definirea sistemului de KPI 
-Ce elemente de măsurare vor indica gradul de urmărire a viziunii și strategiei? 
-De câte elemente de măsurare este nevoie? (Destule, dar nu prea multe!) 
-Cât de des trebuie realizate măsurătorile? 
-Cine este responsabil pentru realizarea masurătorilor? 
-Ce stimulente negative se vor crea prin utilizarea acestor măsurători și cum poate fi evitată 
apariția respectivelor stimulente? 
                   Când există siguranța deținerii unor elemente de măsurare adecvate pentru a 
determina performanța spitalului și a angajaților următorul pas este asigurarea elementelor de 
susținere a angajaților, aliniate cerințelor de performanță. Ce este măsurat, este realizat și este și 
răsplătit. Dacă spre exemplu spitalul dorește să atragă mai mulți pacienți, se poate folosi un KPI 
care să măsoare numărul de pacienți externați pe lună de către un medic. În funcție de situație, în 
cadrul unui sistem de performanță bine definit, aliniat cu sistemul de evaluare a acesteia, se poate 
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recompensa medicul pe baza numărului de pacienți externați (acordarea sporurilor salariale la 
maxim prevăvut de lege, susținerea financiară pentru pregătire profesională, etc). 
                  Oamenii reprezintă o resursă comună și, în aceași măsură o resursă vitală a fiecărei 
organizații indiferent de domeniul de activitate sau de forma de proprietate în care-și desfășoară 
activitatea, resursa care asigură existența, supraviețuirea, dezvoltarea și succesul competițional. 
 
 
          

A. Descrierea situației actuale a spitalului 
 

1. Tipul de  spital 
 
         Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași este o unitate sanitară clinică 

universitară înființată în anul 1972, funcționează într-o construcție monobloc și asigură conform 
OMS nr. 805/02.06.2010, asistența medicală de specialitate pentru județul Iași și cele din zona 
Moldovei și nu numai, în următoarele trei specialități: neurochirurgie, neurologie și 
oftalmologie, având 321 paturi pentru spitalizare continuă și 10 paturi pentru spitalizarea de zi. 
Este o unitate sanitară monospecialitate clasificată IIM. 

 
      2.Structura spitalului  
 
      La 30.06.2017 activitatea spitalului se desfășura în următoarea structură 

organizatorică: 
 

  
Secția/laboratorul/ serviciul Nr. paturi % din total nr. 

paturi 
Neurochirurgie I 70 21,80 
Neurochirurgie II 61 19,04 
Neurochirurgie III 25 7,70 
Neurologie I 50 15,60 
Neurologie II 40 12,46 
Oftalmologie 45 14,10 
A.T.I. 30 9,30 

Subtotalul 1 321 100 
Spitalizarea de zi 10 3,02 

Subtotalul 2 331 100 
U.P.U.   
Farmacie cu circuit închis   
Laborator de analize medicale   
Laborator de radiologie și imagistică medicală   
Laborator de explorări funcționale   
Serviciul de anatomie patologică   
Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate 
asistenței medicale   

Bloc operator   
Laborator de angiografie   
Ambulatoriul integrat cu cabinet în specialitățile: 
 Medicină internă 
 ORL 
 Ortopedie și traumatologie 
 Neurochirurgie 
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 Neurologie 
 Oftalmologie 
 Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 

Aparat funcțional (TESA și tehnic – administrativ)   
 

       3.Resurse umane 
 
       În procesul de elaborare a obiectivelor de performanță ale spitalului trebuie să se 

determine și ce resurse umane sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor, existând de altfel 
interacțiunii complexe între procesul de decizie strategică organizațională și cel de planificare a 
resurselor umane. 

       În estimarea numărului de resurse umane la nivel de spital s-a folosit normarea 
posturilor având la bază normativele minimale din OMS nr. 1224/2010 pentru asistență medical 
spitalicească, OMS nr. 1500/2009 pentru secția A.T.I. și O.M.S. nr. 1706/2007 pentru U.P.U. 

       Prin aplicarea acestor acte normative de personal rezultă un număr de posturi 
minimal obligatoriu pentru desfășurarea actului medical din spital. 

       Prin Hotărârea nr. 173/17.05.2017, Consiliul Județean Iași, ordonatorul principal de 
credite a aprobat statul de funcții și organigrama spitalului pentru un număr de 915,5 posturi, din 
care: 

 
 Medici …………………………………………… 
 Asistenți medicali ……………………………….. 
 Alt personal medical …………………………….. 
 Personal auxiliar sanitar …………………………. 
 Personal din aparatul funcțional …………………. 
 Personal de întreținere de service ………………… 
 Personal de cercetare (medici) …………………… 
 Medici rezidenți ………………………………….. 

92,5 
371 
67 

244 
39,5 
42 
1,5 
58 

 
                 4.Evoluția indicatorilor de management MRU şi ai indicatorilor  de performanță 
organizațională 
 

Categorie personal  
2014 

 
2015  

 
2016  

 
2017  

1.Număr medici angajați în spital: 78 74 79 85 
2.Număr medici rezidenți: 63 52 56 57 
3.Total personal angajat în spital:            (fără 
rezidenți) 

632 651 669 685 

4.Număr total personal medical                     
(fără rezidenți) din care: 

557 574 593 607 

Medici: 78 74 79 85 
Farmaciști: 2 2 2 2 
Alt pers.superior: 17 20 20 20 
Asist.med.cu studii superioare: 28 31 37 37 
Pers. sanitar mediu 252 249 246 253 
Statisticieni/Registratori 31 34 35 34 

5.Pers.medical cu studii superioare         
(fără rezidenți) 

125 127 138 144 

6.Proporția medicilor din total personal 
angajat % 

10,22 10,24 10,80 12,41 

7.Proporția personalului medical din total 57,69 58,11 81,80 88,61 
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personal angajat % 
8.Proporția personalului medical cu studii 
sup.din total personal medical % 

29,42 30,72 32,71 23,72 

9.Număr mediu de consultații/medic în 
ambulatoriul integrat 

181 243 211,75 397,90 

10.Rata mortalităţii % 5,70 5,70 6,00 5,70 
11.Rata infecţiilor nosocomiale % 0,82 1,10 1,26 1,49 
12.Indicele de concordanţă între 
diagnosticul la internare şi diagnosticul la 
externare % 

80,16 84,08 92,58 92,53 

13. Numărul de reclamaţii/plângeri ale 
pacienţilor înregistrate 

6 4 62 - 

14. Durata medie de spitalizare 7,27 7,04 7,11 7,11 
15. I.C.M. 2,0616 2,0578 2,0648 2,1264 
16. Cheltuieli cu medicamentele (mii lei) 485 3867 2989 1582 
 
                 
                  5.Evoluția venitului  mediu pentru  personalul medical 

 
 

Categorie personal 
2014  

Nr./venit 
mediu 

2015 
Nr./venit 

mediu 

2016 
Nr./venit 

mediu 

2017 
Nr./venit 
 mediu 

1. Medici angajați în spital: 78 4763 74 5913 79 10165 85 10333 

2. Medici rezidenți: 63 1798 52 2005 56 2554 57 2748 

3. Total personal angajat în spital:            
(fără rezidenți) 

632 3487 651 4263 669 4881 685 4942 

4. Număr total personal medical                     
(fără rezidenți) din care: 

557 3033 574 4461 593 5386 607 5459 

Farmaciști: 2 2919 2 3969 2 6120 2 6013 

Alt pers.superior: 17 2474 20 2969 20 3992 20 3953 

Asist.med.cu studii superioare: 28 3578 31 4993 37 5864 37 5726 

Pers. sanitar mediu 252 2658 249 3502 246 4601 253 4563 

Statisticieni/Registratori 31 1804 34 2137 35 2737 34 2864 

5. Pers.medical cu studii superioare         
(fără rezidenți) 

125 3434 127 4461 138 6535 144 6506 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Analiza SWOT a spitalului 
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PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 Tradiție și bună adresabilitate a 
populației, 

 Echipă de medici, pregătită profesional 
capabilă să îndeplinească indicatorii și 
criteriile de performanță propuși 

 Ambulatorul integrat al spitalului 
 Nuclee de specialități cu experți în 

microchirurgie, neurochirurgie vasculară, 
stereotaxie, chirurgia bazei craniului, 
chirurgia GB cu 5-ALA,  neuronavigație, 
chirurgie spinală, monitorizare 
intraoperatorie, neuroendoscopie, 
neuroanestezie, stroke vascular și 
oftalmologie 

 Existența aparaturii de înaltă performanță 
care crează posibilitatea diagnosticării 
urgente a bolilor și traumatismelor 
neurochirurgicale, neurologice și 
oftalmologice, prin folosirea 24/24 ore a 
investigațiilor CT, IRM, radiologie, 
angiografie, ecografie, explorări 
funcționale, 

 Posibilitatea tratamentului de urgență în 
cazul pacienților cu patologie specifica 
cerebrală și spinală prin echipe 
specializate de medici, 

 Existența în structura organizatorică a 
U.P.U., 

 Laborator de analize medicale acreditat 
RENAR 

 Laborator de radiologie și imagistică 
medical acreditat CNCAN, 

 Reabilitarea spațiilor hoteliere și 
avelopare termică 

 Acreditarea CONAS a spitalului prin 
Hotărârea nr. 221/24.03.15, 

 Existența manualului sistemului integrat 
de management și certificarea ISO 
9001:2008, ISO 14001:2005 și OHSAS 
18001:2008, 

 Implementarea sistemului de control 
intern managerial conform OSGG nr. 
400/2015. 

 Tarif pe caz rezolvat decontat de CASS 
necorelat la nivelul costului real, 

 Supraaglomerarea în unele secții 
datorate numărului mare de pacienți 
internați în urgență și/sau nerezolvarea 
externării în timp util a cazurilor sociale. 

 Lipsa din structura spitalului a unui 
departament de recuperare neuromotorie 
faza subacută, serviciu de radioterapie. 
 

 
OPORTUNITĂȚI 

 Aderarea României la UE a creat 
oportunități pentru obținerea de fonduri 
europene pentru dotarea cu aparatură de 
înaltă performanță  și posibilitatea 
colaborării cu diferite clinici de profil din 

 
AMENINȚĂRI 

 Concurența din dezvoltarea centrelor 
medicale private, secțiilor/ 
departamentelor de neurochirurgie 
teritoriale, 

 Populație săracă cu rată crescută a 
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Europa, 
 Introducerea sistemului DRG a creat 

posibilitatea  de creștere a tarifului pe caz 
rezolvat, 

 Crearea cadrului legislativ de încheiere a 
contractelor de parteneriat public – 
privat, 

 Eficientizarea activității financiare prin 
creșterea surselor bugetare și 
extrabugetare  din: 
 programe naționale de sănătate 

finanțate din bugetul de stat, 
 creșterea veniturilor proprii din 

contractarea cu CASS, 
 Posibilitatea reorganizării spitalului prin 

redistribuirea posturilor și a paturilor în 
vederea eficientizării activității medicale, 

 Posibilitatea dezvoltării activității din 
ambulatoriul integrat și implicit creșterea 
veniturilor decontate de CASS din 
cazurile spitalizării de zi, 

șomajului, vârstnică, cu frecvente 
acutizări, 

 Scăderea adresabilității pacienților cu 
cazuri ușoare și medii prin eficientizarea 
aistenței medicale de familie și centre 
ambulatorii private, 

 Nerealizarea în procent de sută la sută a 
contractului de furnizare cu CASS Iași 

 Construirea Spitalului Regional de 
Urgențe la Iași 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Identificarea problemelor critice 

 
 ICM scăzut realizat pe anumite specialități, 
 Imposibilitatea contractării cu CASS a tuturor serviciilor medicale acordate  

pacienților, 
 Imposibilitatea limitării serviciilor medicale la nivelul serviciilor contractate, 
 Lipsa de asumare la nivel individual a personalul medical conform pregătirii  

și gradului professional în realizarea indicatorilor de performanță organizațională. 
 
 

D. Selecționarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute 
  
                        
            În vederea îndeplinirii obiectivelor de creștere a calității actului medical si a 
gradului de satisfacție a pacienților și aparținătorilor consider esențială introducerea 
indicatorilor cheie de performanță (KPI), individual la nivelul personalului medical 
conform cu gradul de pregătire și competență profesionlă având în vedere  legătura directă 
dintre indicatorii de management al resurselor umane și indicatorii de performanță 
organizațională, anexă la contractual de management încheiat între managerul de spital și 
ordonatorul principal de credite Consiliul Județean Iași. 
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                      Considerăm că există patru factori principali care dau plus valoare unei organizații 
sanitare de tipul acestui spital: 

1. Gradul de tehnologizare, 
2. Gradul de responsabilizare (hărnicia) angajaților, 
3. Gradul de pregătire și formare profesională continuă a angajaților, 
4. Gradul de creștere a veniturilor în funcție de realizarea indicatorilor de performanță. 

          Dacă la nivel tehnologic spitalul este astăzi comparativ la același nivel cu alte  
spitale de profil din UE, d.p.d.v. al responsabilizării personalului medical. realitatea stă diferit. 
Astfel, dacă venitul mediu per medic a crescut în anul 2017 față de anul 2014 cu 216,94%, totuși 
aceasta evoluție nu au avut-o și indicatori de performanță organizațională. Exemple: 

-ICM a crescut  doar cu 103,14 % 
-durata de spitalizare a scăzut doar cu 2,20% 
-indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare a 
crescut doar cu 115,43 %. 
-durata de spitalizare a scăzut cu doar 0,97%. 
          Doar evoluţia numărului mediu de consultaţii/medic în ambulatoriul integrat  din 

semestrul I al anului 2017 faţă de anul 2014 (397,90:171*100=219,84%) are o corelaţie directă 
cu creşterea veniturilor medii/medic. 

 
                    E. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară aleasă 

   
                 Scopul acestui proiect de management este cel de a identifica principalele strategii 
manageriale de îmbunătățire a MRU, având ca obiectiv creșterea calității serviciilor medicale 
și implicit creșterea gradului de satisfacție a pacienților. 
           Proiectul de management propune o viziune asupra imaginii interne și externe a 
Spitalului Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu“  Iași, reprezentând aspirațiile managerului și 
a colectivului de angajați pentru: 
                 -creșterea continuă a calității actului medical, crearea unei atmosfere sănătoase și a 
unui climat de încredere, a unei culturi organizatorice, care să promoveze satisfacția în 
muncă, inclusiv mândria de a face parte din colectivul spitalului; 
                -recunoașterea meritelor medicilor, a personalului mediu și auxiliar sanitar , a 
personalului TESA, la nivel local și regional, pentru competența, profesionalismul și 
seriozitatea în înfăptuirea actului medical; 
                -″umanizarea″ spitalului și crearea unei imagini de spital aflat în slujba comunității 
prin calitatea actului medical; 
                -dezvoltarea de relații de colaborare cu toate instituțiile spitalicești din Iași și din 
țară în baza contractelor de colaborare; 
                -creșterea rolului medicilor şefi de secție / laborator și a asistenţilor șefi în luarea 
deciziilor; 
                -asigurarea transparenței actului de conducere pe de o parte și a actului medical pe 
de altă parte. 
                Prezentul proiect promovează introducerea unor indicatori individuali de 
performanță la nivelul fiecărei componente din structura spitalului în vederea creșterii calității 
actului medical și pentru creșterea gradului de satisfacție a pacientului si aparținătorilor. 
                În procesul unui act medical de calitate caracterizat printr-o înaltă responsabilitate 
profesională, civică și științifică, medicul și colaboratorii săi (asistenți medicali, personal 
auxiliar sanitar și personal administrativ) trebuie să acționeze eficace și eficient în slujba 
pacientului și aparținătorului. 
                În general nu există manageri perfecți, însă există manageri foarte buni care pot, și 
știu să-și adapteze stilul de conducere la situații concrete în funcție de particularitățile 
personalului subordonat, sau al colaboratorilor. 
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                În sănătate se relansează ideea importanței acordate personalului angajat, cel care 
aplică procedurile lucru, protocoalele medicale și tehnologia din dotare. 
                Managerul de spital prin indeplinirea funcțiilor manageriale, nu poate influența în 
mod direct activitatea proprie a medicului, întrucât aceasta se bazează în mod deosebit pe 
știință și conștiință, ci doar colateral sub aspect administrativ. 
                Uneori personalul medico-sanitar poate experimenta momente de tensiune, conflict, 
dar efectele nu sunt doar negative  ci și pozitive, dacă managerul împreună cu subordonații săi 
știu cum să folosescă dezbaterile controversate în pârghii de evoluție pozitivă a spitalului. 
                În considerarea tuturor acestor particularități, elaborarea prezentului proiect de 
management a avut în vedere în principal dispozițiile Legii 95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 53/2003, în care managerul de spital își exercită atribuțiile 
manageriale cu scopul organizării eficiente a activității spitalului. 
                În activitatea curentă administrativă a spitalului managerul trebuie să se implice și 
să responsabilizeze întreaga echipă managerială din structura comitetului director (director 
medical, director financiar-contabil), dar și pe șefii de clinică / laborator, șefii de servicii și 
birouri administrativ.  Această implicare și responsabilizare presupune crearea și asigurarea 
unui climat de încredere, profesionalism, stimularea activității de asumare a răspunderii, prin 
stabilirea unor sarcini de serviciu clare (prin fișa fiecărui post), în condiții de transparență 
totală, obiectivitate și disciplină.  
               Prezentul plan managerial este elaborat pentru perioada 2017/2020, în conformitate 
cu reglementările legale ale perioadei actuale şi-n baza rezultatelor SWOT realizate în acest 
sens. 

        Scopul proiectului de management este acela de a stabili şi monitoriza riguros 
indicatorii  cheie de performanță la nivelul fiecărui medic angajat conform gradului profesional 
și specializării sale. 

        Acești indicatori cheie de performanță sunt cel puțin cei din contractul de 
management încheiat de managerul de spital cu ordonatorul principal de credite și cei din 
contractele de administrare încheiate între manager și șefii de clinică / laborator și vor fi 
individuali și personalizați. 

 
        2. Obiective 
 
       Obiectivele proiectului sunt:  
       -Selectarea indicatorilor cheie de performanță individuală (KPI) astfel încât să 

corespundă cu scopul și indicatorii de performanță organizațională. Astfel, vom introduce 
următorii tip de KPI:  

       TIP A. Indicatori de performanță care condiționează realizarea contractului de 
furnizare servicii medicale  cu C.A.S.S.: 

       1. Număr pacienți externați  
       -Spitalizare continuă 
       -Spitalizare de zi  
       2.Indice de complexitate a cazurilor   
       3.Durata medie de spitalizare 
       Tip B.   Indicatori de calitate (ce reflectă performanța actului medical) 
       1.Indice de mortalitate 
       2.Infecții nozocomiale 
       3.Indice de operabilitate (pentru secțiile chirurgicale) 
       4.Număr cazuri invalidate 
        -Intocmirea regulamentului de evaluare KPI și fișă de evaluare medici clinicieni 

(anexă nr.1, anexă nr.2)   
        -Indicatori de management al resurselor umane la nivelul fiecărei clinici /  

laborator, respectiv: 



10 
 

       1.Proporția medicilor din totalul personalului 
       2.Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului 
       3.Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului  

medical 
                    
                       3. Activități 

       Pentru îndeplinirea scopului propus și a obiectivelor urmărite sunt imperios necesare 
a se întreprinde următoarele activități: 

a) Dimensionarea optimă a numărului de personal la nivelul fiecărei  
clinici/laborator ținând cont de actele normative în vigoare privind normarea, 

b) Monitorizarea prin datele înregistrate zilnic la biroul de statistic pentru fiecare  
medic în parte a KPI de Tip A si Tip B, 

c) Reactualizarea R.O.I.  în care să  se introducă KPI de îndeplinit pentru fiecare  
Angajat (anexa 1), 

d) Introducerea în R.O.I.  și în  contractul de muncă a regulamentului de evaluare  
KPI și fișă de evaluare medici clinicieni (act adițional), a măsurilor de stimulare și  
sancționare, în acordarea sau nu de sporuri pentru condiții de lucru la nivelul maxim sau minim 
precizat de legislație în vigoare, dar cu încadrarea în bugetul anual de venituri și cheltuieli 
aprobat (anexa 2), 

e) Cursuri de perfecționare și formare continuă pentru personalul TESA și  
auxiliar, 

f) Cursuri de comunicare cu tot personalul din spital, 
g) Completarea și codificarea corectă a FOCG de către medici și verificarea lor  

de către Comisia de analiză DRG, 
h) Actualizarea tuturor procedurilor de lucru pentru toate departamentele din  

spital. 
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 ⃰numerele înscrise pe orizontală reprezintă perioada de timp 01.10.2017 până la 30.09.2020 (perioada de 36 luni de valabilitate a contractului 
de management), iar liniile verticale reprezintă activitațile propuse pentru atingerea obiectivelor proiectului de management. 

   
       2.Resurse necesare 
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       a)resursele umane 
       Sunt cea mai importantă investiție financiară a unei organizații.  

        Un management riguros al RU presupune eficacitate în următoarele activități de 
management: 

       -Managementul fluxului de personal, care se  referă la recrutare, selecție, adaptare pe 
post, inducție și socializare, mentorat, promovare internă, managementul performanței inclusiv 
evaluarea performanțelor, feed-back-uri consistente la atingerea sau nu a obiectivelor personale, 
de echipă sau a grupurilor de muncă si instruirea – perfecționarea salariaților. 
                  -Managementul comunicării cu implicarea angajaților în activitățile decizionale, 
dezvoltarea comunicării ascendente și descendente, păstrarea corectitudinii procedurale și a eticii 
organizaționale. 

      Toate acestea pot fi realizate dacă managerul și echipa sa sunt în măsură: 
       - să identifice gradul în care obiectivele spitalului sunt atinse de fiecare angajat în 

parte, să înțeleagă și să identifice forțele motrice ale angajaților (volitive, afective, motivaționale) 
și condiționările lor sociale care sunt implicate în activitățile necesare îndeplinirii obiectivelor; 

       - să identifice necesarul de cunoștințe, abilități, aptitudini, necesare personalului 
pentru atingerea obiectivelor și să stabilească setul de măsuri pentru optimizarea lor; 

       - să știe să pună în slujba spitalului toate calitățile angajaților și să ia măsuri pentru 
reducerea acelor comportamente ce sunt în dezacord cu obiectivele spitalului. 

             
            b) Resursele materiale  
             
            Sunt implicit efectul resurselor umane care realizează activittea medicală. În acest 

sens se vor avea permanent în vedere: 
                  - continuarea procesului de dotare cu aparatură și dipozitive medicale de înaltă 
performanță; 
                  - aprovizionarea constantă și suficientă cu materiale sanitare și medicamente, astfel 
încât actul medical să se desfășoare în cele mai bune condiții. 
                   
                  c) Resursele financiare 
 
                  - Întocmirea în timp util a BVC anuale și aprobarea de ordonatorul principal de 
credite, 

      - Întocmirea în timp util a planurilor anuale de achiziție și aprovizionare, 
      - Întocmirea de proiecte cu finanțare nerambursabilă din Fondurile Structurale ale  

UE, 
                  - Creșterea anuală a veniturilor proprii din contractarea și decontarea serviciilor 
medicale cu CASS și DSP Iași. 
 

            d) Responsabilități 
 

       În scopul îmbunătățirii continue a managementului resurselor umane la nivelul 
spitalului se vor desfășura următoarele activități : 

- Actualizarea fișelor de post-responsabil Manager, Șefi Secție/ Departamente 
- Actualizarea ROI-responsabil Manager, Director Medical, Director Financiar- 

Contabil, Șef MRU; 
- Ședințe ale Comitetului Director cu stabilirea clară a priorităților și luarea 

promptă a deciziilor-Manager, Director Medical, Director Financiar-contabil; 
- Ședințe lunare ale Comisiei DRG cu analiza lunară a activității medicale- 

responsabil Director Medical, Șefi Secție/ Departamente 
- Rapoarte lunare privind consumul de medicamente, materiale sanitare și  

monitorizarea echilibrului financiar-resposabili Director Medical, Consiliul Medical 
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- Asigurarea stabilității personalului care dovedește o bună pregătire profesională 
și  

acordarea de stimulente legale-Șefi Secție/ Departamente, Manager 
- Urmărirea pregătirii profesionale continue a oricărui angajat- Șefi Secție  

Departamente 
- Participarea activă la evenimentele știițifice și cursuri de perfecționare- 

responsabili Șefi Secție/ Departamente, Medici, Asistenţi Șefi 
- Efectuarea instructajelor periodice conform unui calendar prestabilit la începutul  

oricărui an, care să pună accent pe problemele de igienă și epidemiologic, de prevenire a 
infecțiilor nosocomiale-responsabili Șefi Secție/ Departamente, Epidemiolog, Director Medical. 
 
                       f. Rezultate așteptate 
 

             - Realizarea unor indicatori de spital foarte buni, astfel încăt să crească veniturile din 
contractual cu CASS; 

             - Creșterea calității actului medical în fiecare clinică/laborator, 
             - Creșterea gradului de satisfacție a pacientului și aparținătorilor, 
             - Realizarea de economii și scăderea pierderilor în fiecare department. 
 

       g. Indicatori – evaluare – monitorizare 
 

    Indicatorii de performanță stabiliți, respectiv indicatorii de calitate și cei de 
management, ai resurselor umane se vor evalua și monitoriza lunar, trimestrial și anual, pentru 
fiecare medic conform specializării şi gradului profesional. 
 
                   
 
                    h. Cunoașterea legislației relevante 
 
    La întocmirea prezentului proiect de management s-au avut în vedere urmatoarele 
acte legislative în vigoare: 

- Ordinul MS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru  
asistența medical spitalicească; 

- Ordinul MS nr. 1500/2009 privind normarea clinicilor ATI; 
- Ordinul MS nr. 1706/2007 privind normarea UPU; 
- Ordinul MS nr. 547/2010 privind acordarea sporurilor la salariile de bază; 
- Ordinul MS nr. 1470/2011 privind criteriile de angajare și promovare în funcție,  

grade și trepte profesionale; 
- Ordinul MS nr. 698/2001 actualizat pentru aprobarea unor metodologii privind  

angajarea, transferarea și detașarea medicilor; 
- Ordinul MS nr. 869/2015 privind aprobarea metodologiilor privind organizarea 

și  
desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic; 

- Legea nr. 153/2017 – lege cadru privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri  

publice – Anexa nr. II; 
- Ordinul MS nr. 1406/2006 privind normele de organizare a concursului și  

examnele pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef serviciu din unitățile 
sanitare publice; 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată; 
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată; 
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- Ordinul MS nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al 
calității  

serviciilor medicale; 
- Ordinul MSP nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului cadru al contractului de  

management și a listei indicatorilor de performanță a managerului unui spital public; 
- Ordinul MS nr. 286/2011 privind Regulamentul de ocupare a unui post vacant și  

criteriile de  promovare a personalului plătit din fonduri publice, completat și modificat prin  HG 
1027/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 1  

 
MODEL FIȘĂ DE EVALUARE MEDICI CLINICIENI 

 
Fișa de evaluare pentru perioada ________________________ 
a activității desfășurate de _____________________________  
 

 
Nr. crt. 

Denumire 
indicator 

Valoare indicator Grad realizare 
% 

 
Punctaj 

Mențiuni 
Comisia de 
Evaluare Asumată Realizată  

 
      
 
    A 

1.Nr. pacienți sp. 
continuă 

     

2.Nr. pacienți sp. 
de zi 

     

3.I.C.M.      
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4.Durata medie de 
spitalizare 

     

 
 
 

B 

1.Indice de 
mortalitate 

     

2.Infecții 
nozocomiale 

     

3.Indicele de 
operabilitate 

     

4.Nr. cazuri 
invalidate 

     

 
Prezenta fișă de evaluare a fost întocmită în 2 exemplare din care 1 exemplar rămâne la  

Serviciul RUNOS iar 1 exemplar primește medicul. 
 
Comisia de evaluare       Am luat la cunoștință 
         Dr.________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 2 
 
   
Regulament de Evaluare KPI Medici Clinicieni 
 
Capitolul I 
 
Dispoziții Generale 
 
Art. 1 
Evaluarea medicilor se face anual sau ori de câte ori este necesar, de către managerul  

spitalului, pe baza criteriilor de performanță stabilite prin Regulamentul Intern conform art. 242. 
[elemente de conținut] Regulamentul intern cuprinde cel puțin următoarele categorii de 
dispoziții: ....i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților., și art. 40. 
[principalele drepturi și obligații ale angajatorului] (1) Angajatorul are, în principal, 
următoarele drepturi:.. f) să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și 
criteriile de evaluare a realizării acestora. (Codul Muncii). 

Art. 2 
Evaluarea medicilor clinicieni se face pe baza procedurii de lucru elaborate în sistemul de  
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control managerial (SCM) și verificată de președintele comisiei de monitorizare a SCM din 
cadrul spitalului.  

 
Capitolul  II 
 
Componența Comisiei de Evaluare 
Art. 3 
1. Comisia de evaluare este alcătuită din: 
- Manager 
- Director Medical 
- Șef Secție (secție în care este angajat medicul evaluat) 
- Șef Serviciu RUNOS 
- Reprezentant Sindicat (observator) 

2. Persoanele care au calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul IV, inclusiv cu  
medicul evaluat, se suspendă din comisie. 

3. Eventuala situație de incompatibilitate se sesizează de catre persoana în cauza, de  
medicul evaluat, de manager sau orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării și 
desfăsurării evaluării. 

4. Membrii comisiei au obligația de a informa, în scris, despre apariția oricărei situații  
dintre cele prezentate la pct. 2. 

5. În cazul în care oricare dintre situațiile prevăzute la pct. 2 se constată după  
desfășurarea evaluării, rezultatul evaluării se corecteaza prin eliminarea evaluării membrului 
aflat în situație de incompatibilitate sau conflict de interese.  
            Art.  4 

1. Membrii comisiei studiază dosarul evaluării primit pe suport electronic și/sau suport  
hârtie de la Serviciul RUNOS, elaborat în baza datelor existente în rapoartele Biroului de 
Statistică.  

2. Comisia își desfășoara activitatea în ședințe organizate în sediul spitalului, în cadrul  
cărora membrii acesteia: 

- Înscriu în fișa de evaluare (anexa 1) punctajul acordat pentru fiecare indicator de  
performanță înscris în formular; 

- Calculează punctajul total realizat și stabilește calificativul; 
- Certifică prin semnatură toate documentele întocmite; 
- Aduce la cunoștință persoanei evaluate rezultatul evaluării. 

3. Data și locul de desfășurare a ședintelor comisiei de evaluare sunt anunțate de  
președintele acesteia cu cel putin o zi înainte de desfășurare. 

4. Modelul fișei de evaluare conține indicatorii de performanță, conform contractului de  
muncă și este cel anexat la prezentul regulament.  

5. Indicatorii de performanță sunt cei cuprinşi în anexa 1, care face parte din prezentul  
regulament.  
 

Art.  5  
1. Evaluarea se efectuează pe baza indicatorilor de performanţă şi de calitate prin  

acordarea de către evaluator a unui punctaj de la 1 la 5 puncte pentru fiecare indicator menţionat 
în anexa 1 din regulament, procentual după cum urmează: 
* la indicatorii A1, A2, A3, B3   se cordă maxim de punte (5) pentru realizarea valorii minim (sau 
peste) asumate , apoi scade cu câte un punct pentru nerealizarea procentuală cu multiplu de 20% 
(spre exemplu realizat 80% egal 4 puncte, etc). 
* la indicatorii A4, B1, B2, B4 se cordă maxim de punte (5) pentru realizarea valorii minim (sau 
sub) asumate, apoi scade cu câte un punct pentru realizarea procentuală cu multiplu de 20% (spre 
exemplu realizat 120% egal 4 puncte, etc). 
            Rezultatele evaluării medicilor se apreciază după cum urmează: 
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Foarte bine – dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii: 
- în cazul indicatorilor A1, A2, A3, A4, B4 – a obţinut la fiecare minim 4 puncte; 
- în cazul indicatorilor B1, B2, B3 – a obţinut la fiecare minim 3 puncte. 

Bine – dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii: 
- în cazul indicatorului A1, A2 – a obţinut minim 4 puncte; 
- în cazul indicatorilor A3, A4, B4 – a obţinut cel puţin 3 puncte la fiecare; 
- în cazul indicatorilor A1, A2, A3, A4 – a obţinut cel putin 2 puncte pentru fiecare. 

Satisfăcător: 
- în cazul indicatorului A1, A2– a obţinut minim 3 puncte; 
- în cazul indicatorilor B1, B2, B3, – a obţinut la fiecare cel puţin 1 punct. 

Nesatisfăcător: - dăcă nu sunt îndeplinite condiţiile minime necesare pentru a obţine cel 
puţin calificativul satisfăcător. 

2. Pentru medicii clinicieni care obțin la finalul evaluării anuale “foarte bine”  
managerul poate propune menținerea sau acordarea sporurilor acordate la maxim conform 
prevederilor legale, susținerea financiară din partea spitalului pentru educație medicală continuă 
sau alte beneficii prevazute de lege. 
            3.  Pentru medicii clinicieni care obțin la finalul evaluării anuale “bine”  managerul poate 
propune reducerea sporurilor acordate la minim conform prevederilor legale. 

4.  Pentru medicii clinicieni care obţin 2 ani consecutiv  calificativul “satisfăcător” ,  
managerul poate propune încetarea contractului de muncă potrivit art. 61 lit. d) din Codul 
Muncii: „Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului 
în următoarele situaţii: ...c) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de 
muncă în care este încadrat”.. 

6. Neîndeplinirea indicatorilor de performanță asumați din cauze obiective neimputabile  
medicului nu atrage după sine sancțiuni de nici un fel (ex. în caz de boală, cataclisme naturale, 
etc) 

 
Capitolul III 
Soluţionarea contestaţiilor şi aducerea la cunoştinţă a rezultatului final al evaluării  
 
Art. 6 

            Medicul poate contesta calificativul acordat de comisia de evaluare în  24 ore de la data 
luării la cunoştinţă a conţinutului fişei de evaluare. 

Art. 7  
           1. Contestaţiile sunt soluţionate în 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de   
depunere de catre o comisie constituită în acest sens prin decizie a managerului spitalului. 
           2. Calitatea de membru în comisia de evaluare este incompatibilă cu calitatea de membru 
în comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

Art. 8   
           1. Rezultatul final al evăluării, în urma soluţionării contestaţiilor, se aduce la cunoştinţa 
publică prin afişare pe pagina de internet a spitalului.  
          2. Prezentul regulament va fi afişat spre dezbatere  - timp de 30 zile. Necontestarea 
acestuia în termen de 30 zile se presupune ca acesta a fost însuşit şi acceptat de colectivul 
medical. 
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Concluzii 
 

• Măsurarea performanței nu este un concept nou, fiind folosit încă din Grecia antică,  
Protagoras din Abdera (480 B.C. – 410 B.C.) afirmând ca "omul este măsura tuturor lucrurilor". 

• KPI individuali nu reprezintă un scop în sine, ci trebuie percepuți ca un suport pentru  
managementul spitalului. Sunt punctul de pornire pentru  o dezbatere informală care să conducă 
la un plan de îmbunătățire și responsabilizare a medicilor clinicieni și implicit a celorlalte 
categorii de personal (actul medical este realizat în echipă). 

• KPI individuali vor fi analizați în context și se va pune accent pe evaluarea la intervale  
rezonabile de timp astfel încât să nu afecteze obiectivele strategice  ale spitalului 

• Setul de KPI propus este echilibrat, selecția lor a avut în vedere corespondența lor cu  
indicatorii asumați de către spital prin contractul de management și contractul cu CASS Iași. 

• Odată propuși și aplicați, KPI individuali  vor fi revizuiți și actualizați periodic.  
Revizuirea trebuie să confirme utilitatea fiecarui indicator și fezabilitatea în colectarea datelor, 
mai mult vor fi adaptați funcție de obiectivele strategice ale spitalului. 

• Dezvoltarea și implementarea unui sistem de management este un proces progresiv în  
timp. 

• Activitățile de management trebuie să fie integrate în activitatea de rutină, să fie  
percepute ca necesare și firești, mai ales cele care sunt legate de calitatea actului medical. 

• Necesitatea asumării responsabilităților de către medici, managerii de mijloc, respectiv  
șefi de clinică/laborator, asistenți șefi, șefi serviciu, șef birou, etc., 

  Un bun manager este cel care are capacitatea eficientă de a influența subordonații,  
colaboratorii să obțină maxim de eficiență în activitate, realizarea optimă a sarcinilor, 
atingerea scopului urmărit, respectiv creșterea calității actului medical și de creștere a 
gradului de satisfacție a pacientului. 

  La cel mai înalt nivel, managerul este capabil să anticipeze cum se va simți 
angajatul, își exprimă clar sentimentele, arată că înțelege clar consecințele acelor 
sentimente și acționează astfel încât rezultatul emoțional să fie unul pozitiv – atât 
managerul, cât și angajatul să se simtă bine la finalul interacțiunii. 

 
 


