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PROIECT DE MANAGEMENT 

 

Performanța clinică și financiară a Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de 

Siguranță Jebel 

  

I. Descrierea Situației Actuale a Spitalului 

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel este o unitate sanitară de 

stat, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătății, înființată în anul 

1962, dar puțini cunosc faptul că primul transport de pacienți cu tulburări mintale s-a efectuat 

în toamna anului 1961(după spusele marelui profesor de psihiatrie judiciară Florian Gâldău). 

 Unitatea spitalicească este situată în comuna Jebel, aflată la 24km de Timișoara, este 

amplasată în clădirile fostei Unități Militare înființate între anii 1951-1952 și activă timp de 

aproximativ 5ani. Suprafața deținută este de 20ha, partea de clădiri este desfășurată în sistem 

Pavilionar pe o suprafață de aproximativ 2ha restul terenului fiind acoperit de vegetație: 

mărăcini, arbori și iarbă.  

 Regimul de lucru este de 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an având asigurată o 

linie de gardă în specialitatea psihiatriei. Unitatea medicală asigură servicii medicale în 

specialitatea psihiatrie pentru bolnavi acuți și cronici, este una dintre cele 4 entități pe acest 

profil din țară, care încadrează pacienți în baza art.110 Cod Penal, provenind din 11 județe  

regiunea Vest, Sud-Vest și Sud a țării (Timiș, Caraș-Severin, Teleorman, Argeș, Hunedoara, 

Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Dâmbovița și Mehedinți), de asemenea fiind singura structură din 

regiune care deține o secție de toxicomani și care internează pacienți drogo-dependenți și 
alcoolici(Secția VI Psihiatrie). 

 Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel deține în prezent 430 de 

Paturi, fiind din anul 2015 reclasificat, de la categoria a IV-a la categoria a III- a. Tot în anul 

2015, Unitatea a primit acreditarea  ANMCS (Agenția Națională de Management al Calității 
în Sănătate, datorită structurii, funcționalității și complexității cazuisticii tratate aici (vechiul 

CONAS). 

 Structura organizatorică a Spitalului, aprobată de Ministerul Sănătății cuprinde 430 de 

paturi distribuite în sistem pavilionar, în 6 secții medicale, fiecare secție fiind amplasată în 

câte 3 pavilioane. 

 Secția  I Psihiatrie – 72 paturi 

 Bolnavi art.110 C. Penal – 46 paturi 

 Secția II Psihiatrie – 72 paturi 

 Bolnavi art.110 C. Penal – 41 paturi 

 Compartimentul psihiatrie acuți – 15 paturi 

 Secția III Psihiatrie – 72 paturi 

 Bolnavi art. 110 C. Penal – 46 paturi 

 Secția IV Psihiatrie – 72 paturi 

 Bolnavi art.110 C. Penal – 46 paturi 

 Secția V Psihiatrie – 72 paturi 

 Bolnavi art.110 C. Penal – 46 paturi 

 Secția VI Psihiatrie – 70 paturi 

 Bolnavi art.110 C. Penal – 55 paturi 

 Compartiment toxicomanie – 15 paturi 

    TOTAL – 430 paturi 
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II.  Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunități și 
amenințări) 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

- Statutul spitalului, având în vedere că este și 
pentru măsuri de siguranță, este unic în zona de 

vest, sud vest și sud a țării(deservește 11 județe); 

- Existența personalului specializat și competent în 

tratarea cazuisticii și implementarea unui tratament 

adecvat și în concordanță cu prevederile legale; 

personal calificat psihiatrie – psihologie – 

juridic(pentru că până la urmă vorbim de psihiatrie 

juridică); 

- Existența unui climat organizațional care 

favorizează munca în echipă; 

- Existența unui compartiment juridic profesionist 

și de o înaltă calificare(având în vedere statutul 

unității – psihiatrie judiciară); 

- Personal tânăr cu o pregătire în domenii diferite, 

cu studii superioare(psihiatrie, psihologie, 

juridic/psihiatrie judiciară); 

- Existența protocoalelor, proceduri operaționale și 
regulamente interne survenite prin aplicarea 

principiilor de reforma prevăzută în Legea 95/2006 

și Legea 487/2002; 

- Existența serviciilor informatizate în cadrul 

Birourilor de statistică și informatică medicală, 

contabilitate, achiziții publice, resurse umane 

normare salarizare; 

- Acreditarea de către ANMCS a spitalului cu nivel 

de încredere ridicat; 

 - Spitalul este clasificat în categoria a III- a. 

 

- Suprafață mare de teren nevalorificată (18ha ); 

- Clădirile vechi, o parte fiind într-o stare avansată 

de degradare; 

- Lipsa racordării la sistemul de alimentare cu apă; 

- Lipsa spațiilor pentru depozitarea obiectelor 

personale ale pacienților; 

- Lipsa unui sistem de supraveghere video; 

- Lipsa unor protocoale care să reglementeze 

normele juridice specifice măsurilor de siguranță și 
implementarea lor în contextul legislativ național și 
internațional (protocoale cu M.S. și M.A.I.); 

- Lipsa dotărilor corespunzătoare camerelor de 

izolare în contextul prevederilor 

legislative:spațiu(metri pătrați), grup sanitar; 

- Lipsa capitonării pereților interiori ai camerelor 

de izolare; 

- Starea avansată de degradare a aleilor, 

arbori/arbuști și spații verzi neîntreținute, canale 

fără capace, iluminat exterior insuficient, reziduri 

plastice în curtea spitalului; 

- Dotarea rudimentară a spălătoriei, lipsa unor 

uscătoare profesionale; 

- Terapii ocupaționale deficitare în pavilioane 

(lipsa  unui personal specializat), totodată 

insuficiente activități ocupaționale pentru pacienți; 
- Lipsa unui spațiu destinat pentru servirea mesei, 

sală de mese, actualmente fie pacienții, fie 

angajații spitalului transportă mâncarea de la 

bucătăria unității la fiecare pavilion; (sălile de luat 

masa în cadrul pavilioanelor fiind foarte mici) 

- Existența unui număr foarte mare de câini 

vagabonzi/fără stăpân în curtea unității (aprox.30); 

- Existența unui număr foarte mare de pacienți, 
cazuri sociale, fără acte unii dintre ei, fără 

aparținători și fără sursă de venit deveniți rezidenți 
ai spitalului (50 cazuri); 

- Grad de periculozitate ridicat pentru personalul 

medical și auxiliar, datorită pacienților cu 

dizabilități psihice, care devin violenți; 
- Personal medical și auxiliar cu deficiențe în 

expertiza și experiența autoapărării; 

- Exces de haine și obiecte personale ale pacienților 

internați, spații insuficiente pentru ele. 
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OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

- România, ca stat membru al Spațiului Comunitar 

(U.E) dă posibilitatea oricărei entități, publică sau 

privată, să acceseze fonduri Europene, structurale 

și nerambursabile (pentru dezvoltarea și 
reabilitarea infrastructurii Unităților Spitalicești, 
achiziție de aparatură pentru dotarea spitalului, 

perfecționarea continuă a personalului); 

- Crearea a două pavilioane pentru bolnavii de 

Alzheimer, cadru legal- instituțional, semnarea 

unui parteneriat pentru inovare conform Legii 

98/2016 cu respectarea legislației naționale în 

vigoare; 

- Accesarea Fondurilor Transfrontaliere structurale 

P.O.R. 2014-2020. 

 

 

- Creșterea numărului de bolnavi psihici fără suport 

social și neintegrați socio-profesional (fără casă, 

fără aparținători, venit sau acte de identitate, fără 

dovadă de asigurați); 
- Migrarea personalului datorită liberalizării pieței 

muncii la nivel european; 

- Riscul sancționării spitalului de către organismele 

interne sau internaționale datorită nerespectării 

drepturilor pacienților (câini, camere de izolare, 

eventuale decese survenite în spital datorită unor 

circumstanțe situaționale). 

 

 

 

III.  Identificarea problemelor critice 

1. Lipsa Protocoalelor cu Ministerul Justiției, S.T.S., M.A.I. și Ministerul Public, 

Europol; 

2. Situația terenului de 18 ha neexploatat; 

3. Lipsa contractelor cu Unitățile Sanitare Specializate pentru consulturile 

interspitalicești (Oftalmologie, Cardiologie, Ginecologie, Interne, etc, - Ambulatoriu); 

4. Dotarea rudimentară a spațiului Spălătoriei; 

5. Problema Blocului Alimentar, transportul hranei pentru pacienți; 
6. Situația deficitară a Camerelor de izolare, chiar necorespunzătoare; 

7. Problema câinilor fără stăpân; 

8. Problema peisagistică: alei degradate, spații verzi neîntreținute, iluminat exterior 

rudimentar, lipsa racordării la sistemul de alimentare cu apă și de la cel de canalizare; 

9. Terapii ocupaționale deficitare; 

10. Lipsa viziunii pentru dezvoltare și inovare (accesarea de fonduri structurale); 

11. Mentenanța sistemului de Electricitate și Termic; 
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IV. Selecționarea unei probleme/unor probleme prioritare (motivarea alegerii făcute) 

1. Lipsa protocoalelor cu M.J. , M.A.I., M.P., S.T.S., EUROPOL; generează instabilitate 

din punctul de vedere al performanței clinice a spitalului, generează nesiguranță, chiar teamă 

în rândul personalului medical și auxiliar al Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de 

Siguranță datorită particularității pacienților; 

2. Situația terenului de 18 ha – neexploatat, exploatarea terenului poate aduce într-un 

timp foarte scurt un venit substanțial la bugetul Spitalului; (în prezent sursele de finanțare 

sunt Casa Județeană de Asigurări de Sănătate în baza contractului de furnizare servicii 

medicale, Ministerul Sănății pentru alocarea fondurilor pentru investiții și venituri din surse 

proprii, acestea din urmă reprezentând sub 5 % din bugetul total și rezultând din închiriere 

spații). 

3. Lipsa contractelor cu Unitățile Sanitare Specializate pentru consulturile 

interspitalicești (Oftalmologie, Cardiologie, Ginecologie, Interne, etc, - Ambulatoriu).  

Neefectuarea unui consult de specialitate, punctual pe fiecare disciplină poate duce la 

agravarea stării de sănătate  pacientului; 

4. Dotarea rudimentară a spațiului spălătoriei - actualmente spațiul în care se desfășoară 

activitatea de spălare-curățare a rufelor este foarte mare, se întinde pe suprafața a două 

clădiri. Organizarea spălătoriei este afectată de lipsa uscătoarelor profesionale, călcătorul/ 

întinzătorul rufelor spălate este folosit foarte rar, uscarea rufelor se face prin întindere pe 

sârme, acestea ude fiind, intră în contact cu aerul, mediul umed fiind propice dezvoltării 

agenților patogeni;  

5. Problema Blocului Alimentar și a transportului hranei pentru pacienți, actualmente 

hrana pacienților este transportată manual până la Pavilioane, sunt folosiți chiar pacienți 
care desfășoară această activitate, conform Legii 46/2003 a drepturilor pacientului, 

interzicându-se folosirea pacienților la asemenea activități;  
6. Reabilitarea camerelor de izolare și aducerea lor la standardele internaționale, cu 

respectarea drepturilor pacienților și a demnității umane în conformitate cu Legea 487/2002, 

Ordinul 488/2016 și Legea 46/2003 a drepturilor pacientului, în momentul de față acestea 

fiind neconforme. 

7. Problema câinilor fără stăpân, în cadrul Unității se găsesc în prezent peste 30 de 

patrupede, care se plimbă libere prin curtea Spitalului, iar noaptea atacă chiar personalul 

medical sau auxiliar al Unității, rezolvarea acestei probleme este stringentă deoarece sunt un 

real pericol pentru sănătatea și integritatea corporală a personalului medical, auxiliar și a 

pacienților;  

8. Problema peisagistică, imaginea interioară neîngrijită a Spitalului de Psihiatrie și 
pentru Măsuri de Siguranță Jebel nu este doar o problemă de natură funcțională, ci și una 

care dăunează performanței clinice;  

9. Terapii ocupaționale deficitare, în momentul de față această activitate se desfășoară 

fără eficiență clinică și financiară;  

10. Viziune și dezvoltare pentru viitor, din punctul meu de vedere acestea lipsesc punctual 

pe fiecare situație în parte  (deși este de o importanță strategică deservind 11 județe, 

imaginea actuală și proiecția în viitor este umbrită de dezvoltarea galopantă a societății și 
tehnologiei); 

11. Mentenanța sistemului de alimentare cu energie electrică și termică, instalația 

electrică și cea termică necesită modernizare pentru o mai bună performanță energetică și 
financiară în viitor (mentenanța aparatelor de aer condiționat-vezi cazul tragic al Maternității 
Giulești, condamnarea managerului, electricianului și a echipei administrative; mentenanța 

centralei termice, mentenanța boilerelor electrice). 
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V. Dezvoltarea proiectului de management pentru problemele prioritare identificate 

 

1.       Propun formarea unui grup de lucru format din medici specialiști - psihiatrie + 

psihologi și juriști care să conceapă o Notă de fundamentare coerentă și angrenată în 

parametrii legislației în vigoare, cu o cazuistică concretă - inventarierea problemelor care au 

generat anumite situații de criză - psihiatrie judiciară;  

 Lipsa acestor protocoale creează o zonă de disconfort, chiar o zonă de vid de 

securitate, atât pentru personalul medical sau auxiliar cât și pentru pacienți; 

 Nota de fundamentare poate să genereze anumite reglementări legislative moderne, 

angrenate în strategia de viziune inoculată de conducerea unității medicale; 

 Grup de lucru - fundament al non-discriminării - se va baza pe cazuistica Consiliului 

Medical, care, în cazul în care voi fi ales Manager, va fi întrunit cu toți medicii, 

deoarece, datorită volumului foarte mare de muncă, șefii de secție pot omite anumite 

aspecte sau informații, acestea nefiind transmise către toți colegii medici; 

 Prin semnarea unui protocol cu S.T.S. - confirmările măsurilor de siguranță ale 

pacienților internați provizoriu efective în art.110 C. Penal se pot realiza prin video 

conferințe cu instanțele competente. 

2.       Propun înregistrarea terenului în Registrul Agricol al Comunei Jebel, care va elibera o 

adeverință prin care se va consemna faptul că suprafața va fi însămânțată, terenul putând 

astfel aduce beneficii considerabile spitalului; ca ordonator terțiar de credite, terenul se află în 

proprietatea M.S. 

Înregistrarea terenului la A.P.I.A.- pentru a beneficia de subvenția agricolă acordată de U.E. 

(200euro/ha); 

 Propun semnarea unui parteneriat public/privat guvernat de prevederile Legii 98/2016 

privind achizițiile publice, după o selecție de minim 3oferte – respectând principiul 

concurenței și al eficienței economice; semnarea acestui parteneriat și exploatarea 

agricolă a terenului poate să aducă un venit considerabil la bugetul Spitalului 

(apreciind un randament de 4 Tone/ha la cultura de porumb, ar rezulta un venit de 

aproximativ 50 000 lei/an pentru cele 18 ha).  

3.  Propun ca Directorul Medical împreună cu compartimentul juridic să conceapă și să 

implementeze contractele cu instituțiile sanitare pentru consulturile în Ambulatoriu. 

Existența, la nivelul unității, a unei cazuistici complexe, a unui volum mare de muncă și a  

unui singur medic în specialitatea Medicină Internă la peste 400 de pacienți, impune 

consulturi interdisciplinare pentru bolnavi în alte clinici de specialitate. Drepturile pacientului 

sunt reglementate expres în legislația națională, iar nerespectarea acestora atrage consecințe, 

determinând dubii cu privire la corectitudinea și plenitudinea acțiunilor întreprinse în 

procesul acordării asistenței medicale. Astfel de situații pot degenera în conflicte și posibile 

litigii judiciare, de asemenea pot atrage sancțiuni din partea forumurilor superioare sau a altor 

instituții cu atribuții de control. 

4. Propun dotarea cu uscătoare profesionale, activitatea de spălare a lenjeriei devenind 

mult mai eficientă, aceasta realizându-se într-un timp mult mai scurt, reducându-se astfel 

riscul contactări unor alergeni și bacterii, lenjeria putându-se transforma într-un parc botanic 

de bacterii/ciuperci, atunci când așternuturile nu sunt întreținute și curățate corespunzător; 
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Eficientizarea utilizării spațiului - prin restrângerea spațiului de desfășurare a 

activității de spălare-curățare, spațiul rămas putând fi destinat altor  activități (amenajarea 

unui loc destinat depozitării obiectelor personale ale pacienților, dotat cu fișete cu încuietori).  

 
 

5. Privitor la Blocul Alimentar, propun două variante de abordare în funcție de exercițiul 

bugetar actual: 

 a) prima ar fi identificarea unei surse de finanțare/găsirea unei variante de sponsorizare, un 

parteneriat cu unul sau mai multe O.N.G-uri; Dacă investiția se află cuprinsă în buget, atunci, 

rezolvarea ei s-ar putea realiza într-un timp relativ scurt și anume achiziționarea unui 

autovehicul cu care să se transporte hrana de la Bucătărie până la Pavilioanele pacienților;  

b) a doua variantă ar fi reamenajarea Blocului Alimentar și aducerea lui la standarde de înaltă 

performanță cu respectarea condițiilor prevăzute în legislația în vigoare, cu respectarea 

fluxului de lucru și de preparare/aprovizionare și achiziția de aparatură (frigidere, 

congelatoare, vitrine frigorifice, cuptoare, etc.), astfel s-ar crea un spațiu modern pentru 

servirea mesei, adoptându-se sistemul de autoservire. 

6. Camerele de izolare: consider importantă identificarea sursei financiare pentru 

capitonarea pereților și a pardoselii cu material poliuretanic de înaltă densitate acoperit cu 

P.V.C. special, cu inserție textilă. Datorită sistemului de îmbinare prin sudură la cald, se 

elimină rosturile ce pot prezenta medii propice pentru dezvoltarea agenților patogeni 

(bacterii, ciuperci, viruși și microbi). Prin capitonare,  rezultă atenuarea forței de impact cu 

peste 75%, pacientul chiar dacă ajunge în stare critică, necesitând izolare, până la calmare nu 

se poate rănii, pereții și pardoseala oferind elasticitate și flexibilitate, siguranță și confort, 

durabilitate mare, rezistență la uzură și aspect uniform;      
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 Camera de izolare   

Amenajarea grupului sanitar, încorporat în pardoseala specială cu spumă 

poliuretanică, sistemul de alimentare cu apă pentru igienizare să cadă din tavan, cu acționare 

din exterior de către personalul auxiliar care supraveghează activitatea pacientului în camera 

de izolare; Montarea unui sistem de supraveghere video (T.V.C.I) . 

7.  În vederea rezolvării problemei câinilor vagabonzi, propun inventarierea patrupedelor 

și înregistrarea acestora la Circumscripția sanitar-veterinară Jebel, subunitate a  D.S.V.S.A. 

Timiș și identificarea unor O.N.G.-uri sau Asociații specializate în apărarea drepturilor 

animalelor și încheierea de protocoale de colaborare cu acestea; 

De asemenea identificarea unei surse financiare, provenită din sursă proprie sau externă 

(sponsorizări), pentru construirea unui țarc/adăpost. (Aceasta fiind o soluție temporară, cu 

aplicabilitate imediată pentru asigurarea unui climat de siguranță și confort atât pentru 

personal cât și pentru pacienți). 
8. Dincolo de estetică, funcționalitate și impact ecologic, amenajarea spațiului curții 
interioare creează un climat propice menținerii unui echilibru psihic, devenind astfel o oază 

de liniște și relaxare, atribute esențiale în terapia bolilor mintale. Propun identificarea și 
inventarierea problemelor de acest gen, iar ca soluții simple de rezolvare, fără o structură de 

costuri suplimentară care să aducă atingere bugetului unității, următoarele demersuri: 

a)  semnarea unui protocol cu U.S.A.M.V.B.T. - Facultatea de Peisagistică și amenajare a 

teritoriului, pentru găsirea de studenți voluntari care să conceapă un proiect tehnic de 

amenajare a spațiilor verzi și  toaletare a copacilor; 

b)  semnarea unui protocol cu Direcția Silvică pentru identificarea arborilor îmbătrâniți și 
toaletarea acestora, tăierea crengilor pe care se găsesc cuiburi de păsări (arborii îmbătrâniți 
sunt un real pericol pentru personalul spitalului, pacienți și vizitatori); 

c)   racordarea spitalului la sistemul de alimentare cu apă și canalizare; 

d) reconfigurarea sistemului de iluminat exterior, aducerea acestuia la standarde de 

performanță energetică prin montarea unor corpuri de iluminat clasă energetică A + de tip 

LED; 

e)   recondiționarea aleilor și bordurilor în concordanță cu decizia Curții de conturi. 

9. Privitor la terapiile ocupaționale ale pacienților, propun următoarele măsuri cu impact 

imediat: - identificarea și inventarierea materialelor necesare desfășurării acestei activități 
terapeutice;  

 - identificarea pacienților cu un real talent în desfășurarea acestor activități: pictură, 

desen, origami, modelaj, etc  

Indicatorii de profitabilitate oferă o imagine analitică legată de capacitatea unei 

activități de a genera profituri din capitalul investit prin valorificarea lucrărilor de artă create 

(acestă marjă indică procentul de venituri disponibile să acopere cheltuielile operaționale 

precum  și alte cheltuieli). Exemplu: la o medie de 70 de mărțișoare confecționate/ zi înmulțit 
cu o medie de 28 de zile/ lună ori 12 luni, calculat la 0,80 lei preț de vânzare tip en-gros, 

rezultă un venit de aproximativ 16 000 - 20 000 lei/an. Același model de calcul se poate 

aplica și în cazul picturilor, desenelor, creațiilor hand-made. 
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10. Ținând cont că proiectul de management este cu derulare în timp (3ani), exercițiul 

bugetar pentru anul în curs este deja construit, nu îmi rămâne decât să vă vorbesc despre 

viziunea mea asupra dezvoltării în timp a Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de 

Siguranță Jebel. Propun ca pe exercițiul bugetar următor (deci pe termen scurt), reamenajarea 

prin reabilitare a două pavilioane prin care să se înființeze o secție pentru bolnavii de 

Alzheimer, semnarea unui parteneriat în condițiile legii cu Societatea Română de Alzheimer.  

Propun atragerea și accesarea de fonduri europene structurale – P.O.R. 2014-2020 

,,care își propune creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viașă 

ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea mediului de afaceri, a condițiilor de 

infrastructură și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabilă să 

gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a 

progresului tehnologic”. În ceea ce ne privește, ne încadrăm pe Axa prioritară 8 

,,Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” conform art.1 din Ordinul 

3174/31.05.2017 emis de M.D.R.A.P. și Fondurilor Europene submăsura 8.3 ,,Persoane cu 

dizabilități” din Ghidul solicitantului. 

Propun urgentarea întocmirii documentației, deoarece termenul limită pentru 

depunerea proiectelor este 20 aprilie 2018. În cadrul proiectului se poate cuprinde atât 

dezvoltarea spitalului din punct de vedere operativ, asigurându-se un climat propice pentru 

performanță clinică, îmbunătățirea condițiilor de muncă atrăgând fidelizarea personalului, 

dorindu-se îmbunătățirea climatului socio-profesional, dotarea unității cu aparatură medicală 

de ultimă generație (R.M.N., E.K.G., Pulsoximetru, etc). 

Propun crearea unei echipe mixte, formată din medici psihiatri, medici neurologi, 

psihologi și juriști pentru un centru de cercetare în patologia psihiatrică legală. 

Construirea unor pavilioane la standarde de înaltă performanță clinică, dotarea lor cu 

materiale de ultimă generație, asigurarea medicației corespunzătoare atât pentru bolnavii 

acuți și cronici, pentru alcoolici, dar mai ales pentru toxicomani. Găsirea resurselor imediate 

pentru rezolvarea acestor probleme, acestui flagel care a pus țara noastră pe harta consumului 

la nivel internațional de droguri de mare risc. Din experiența mea de fost Manager al 

Oficiului de Poștă Timiș, pot să vă împărtășesc că acest flagel nu are frontiere și nici lege sau 

limite de competență, are doar multă suferință în rândul celor care consumă și al familiilor 

acestora.  

        Propun achiziționarea substitutelor pentru heroină, pentru eficientizarea tratamentului 

clinic al toxicomanilor precum și urgentarea protocoalelor cu instituțiilor abilitate M.A.I. și 
Ministerul Public, deoarece ne sporește gradul de siguranță și confort în performanța clinică. 

Susțin implementarea unui sistem de supraveghere video al perimetrului spitalului, care este 

mai mult decât un spital, este o unitate care își marjează limitele la extrem, între unitate 

sanitară și comunitate efectivă. 
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11. Referitor la problema asigurării mentenanței echipamentelor din dotarea spitalului 

propun:  identificarea traseului de cablu, depistarea defectelor, verificarea mantalei cablurilor, 

verificarea manșonării capetelor terminale, întreținerea cutiilor de distribuție, verificarea 

aparatajului și a dispozitivelor de acționare, verificarea și măsurarea instalațiilor de legare la 

pământ (împământare), verificarea stării contactelor la strângere (vezi prize, întrerupătoare), 

înlocuirea de siguranțe la transformatoarele protejate cu siguranțe, măsurători de sarcină și 
tensiune în conformitate cu reglementările în vigoare; demontări și montări a aparatelor de aer 

condiționat, utilizarea instalațiilor de termoviziune pentru depistarea contactelor imperfecte 

în instalație sau a punctelor calde, determinarea rezistenței de izolație fașă de pământ și între 

faze. Mentenanța instalației de paratrăsnet constituie principala măsură de protecție la 

loviturile directe de trăsnet în cazul furtunilor (o amenințare pentru instalațiile electrice o 

constituie și apariția supratensiunilor cauzate de descărcările electrice, chiar dacă acestea au 

loc mai departe de clădiri). Evaluarea sistemelor de climatizare, uzura, evaluarea gradului de 

randament la echipamente, astel încât să nu se ajungă în situația de a deveni un real pericol 

pentru personalul medical, auxiliar, cât și pentru pacienți. Realizarea mentenanței se va face 

în urma procedurilor administrative cu respectarea Legii 98/2016 privind achizițiile publice. 

Mentenanța centralei termice, funcțională pe bază de combustibil termic lichid cu 

respectarea normativului prin care să se asigure cel puțin nivelurile minime de performanță 

referitoare la cerințele din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții: rezistență și 
stabilitate, siguranță în exploatare, siguranță la foc, igiena și sănătatea oamenilor, refacerea și 
protecția mediului, izolarea termică și hidrofugă și economia de energie, protecția împotriva 

zgomotului. Instalațiile aflate în exploatare trebuie să aibă avizele de funcționare conform 

reglementărilor în vigoare. Exploatarea instalațiilor de încălzire centrală trebuie să se facă pe 

baza documentelor tehnice de exploatare (instrucțiuni de exploatare, scheme funcționale, 

norme PSI, norme de protecția muncii, grafice de întreținere și reparații, diagrame de reglare 

în funcție de temperatura exterioară pentru generarea economiei de consum rezultând o 

performanță economică de exploatare. Mentenanța boilerelor electrice, se va realiza prin 

curățarea acestora pentru a putea funcționa în parametrii normali cât mai mult timp.  

În concluzie se urmărește utilizarea apei, energiei electrice și termice în condiții de 

eficiență și la standarde de calitate în vederea folosirii optime a resurselor și cu respectarea 

normelor de protecție a mediului. 

a) Scop:     

Implementarea unui sistem managerial performant, prin crearea unor grupuri de lucru, 

implicarea activă a tuturor persoanelor care lucrează în unitate, conform principiului 

Nondiscriminării; atingerea unui standard de performanță prin respectarea tuturor criteriilor 

care stau la baza elaborării strategiilor, planificărilor și întreprinderea lor concretă care ajută 

la înaintarea efectivă spre îndeplinirea obiectivelor. Managerul trebuie să verifice derularea 

planului pe întreaga durată de realizare, pentru a se urmări îndeaproape implementarea 

scopului obiectivelor într-o unitate de timp, iar acolo unde este cazul, corectarea lor și 
reevaluarea; 

Managerii din sectorul public trebuie să aibă scopul orientat spre răspundere, obținând 

un rezultat mai bun în activitatea lor dacă au:  

 ,, imaginea din elicopter ” privire de ansamblu asupra obiectivelor și țiintei;  

 Lucrează cu o complexitate de relații; 

 Își redefinesc modul în care privesc situațiile; 

 Recurg la hărți și modele de succes; 

 Utilizează tehnologia. 
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 Orice organizație, publică sau privată este înființată pentru un anumit scop. 

Organizația seamănă, dacă vreți, cu un vapor care are ca destinație un port  decis de căpitan 

și ofițerii superiori. Toată lumea de pe vas, căpitanul și echipajul, trebuie să îndeplinească 

sarcini specifice pentru a atinge anumite ținte, astfel încât vaporul să ajungă la destinație așa 

cum s-a stabilit. Bugetele ajută organizațiile să ajungă la destinație. Ele împart resursele 

limitate între diversele activități zilnice, care sunt plasate la baza piramidei scopurilor. 

Țintele sau sarcinile trebuie îndeplinite pentru ca Unitatea să-și poată atinge scopurile pe 

termen mediu și lung. Piramida scopurilor impune ideea existenței unui scop strategic, de 

ansamblu, care trebuie susținut printr-o serie de obiective SMART. Aceste obiective sunt 

fixate la nivel de secții sau departamente ale spitalului. Săgeata din dreapta imaginii indică 

felul în care variază scopurile în funcție de nivelul managerial, în același timp ea sugerează 

și o variație în timp. Managerul Unității actionează la cel mai înalt nivel, el trebuie să 

gândească și să alcătuiască planuri pe termen lung, urmărind misiunea strategică generală.  

Adaptarea bugetului la condițiile specifice în care se desfășoară activitatea, piramida 

scopurilor fiind instrumentul performant prin care se conferă înțeles formelor sub care sunt 

prezentate informațiile. 

 

PIRAMIDA SCOPURILOR  

 

 

De ce?                    

 

       

 

 

   Ce? 

 

 

   

 

 

 Cum? 

 

 

 

 

 

Unde? 

 

 

S – specific ( specific ) 

M – measurable ( măsurabil ) 

A -  attainable ( accesibil ) 

R – relevant ( relevant ) 

T – time based ( încadrat în timp ) 

 

 

 

Misiune și valori 

Scopuri 

Obiective Smart 

Ținte 
Intenții 
specifice 

imediate 

Țel 

general 
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b) Obiective   

Obiectivele se stabilesc pentru un termen scurt, mediu și lung. Ideal este ca obiectivele să nu 

fie doar SMART, ci să poată fi considerate de către cei care va trebui să le realizeze ca fiind:  

 Semnificative - să fie esențiale pentru realizarea unor țeluri importante; 

 Clare - nu trebuie să existe nici un dubiu cu privire la rezultatul așteptat; 

 Echitabile - tuturor trebuie să li se fixeze ținte la fel de prețioase; 

 Adaptabile - țintele trebuie să fie ferme, dar trebuie îngăduite unele ajustări, 

atunci când oameni lucrează bine, dar nu-și pot îndeplini în totalitate sarcinile; 

 Onorate - atingerea unei ținte sau apropierea de atingerea ei nu trebuie să ducă, 

pur și simplu la sporirea exigenței; 

Sunt conștient, ca manager, că în practică, adesea este foarte greu să se realizeze 

simultan toate aceste trăsături. Obiectivele depind de situația concretă pentru care sunt fixate. 

Deosebirile din context și dintre tipurile de obiective, pot duce la diferențe între abordările 

adoptate pentru monitorizare. De exemplu, unele obiective sunt atât de clare încât cei care 

răspund de ele nu au neaparat nevoie să fie monitorizați.  
Altele pot fi mai obscure, mai ales dacă reprezintă componentele unui set mai amplu 

de obiective. Acestea reclamă o monitorizare mai strictă. 

Obiectivele -  SMART -   

O1. Să se realizeze un protocol de colaborare cu Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Public și Serviciul de Telecomunicații Speciale, clar, precis, pertinent și 
verosimil; 

O2. Să se reorganizeze din punct de vedere administrativ și logistic Blocul alimentar și cel 

al Spălătoriei; 

O3. Să se asigure o mentenanță concretă, coerentă și de îndată a Sistemului de alimentare 

electrică, aparatelor de aer condiționat, cazane termice și iluminat exterior; 

O4. Să se reabiliteze de îndată conform raportului Curții de Conturi, spațiile verzi, aleile, 

precum și Pavilioanele dezafectate; 

O5. Să se rezolve eficient problema câinilor fără stăpân;  

O6. Să se doteze farmacia cu circuit intern a Unității cu medicamente specifice  

tratamentului toxicomanilor (Metadonă și Buprenorfină); 

O7. Să se realizeze un profit semnificativ de pe urma exploatării terenului de 18 ha și de 

pe urma terapiilor ocupaționale; 

O8. Să se întocmească documentația necesară accesării de fonduri structurale, care vor 

deveni o sursă de finanțare pentru reabilitarea Pavilioanelor și dotarea Spitalului; 

O9. Să se amenajeze două Pavilioane pentru bolnavii de ALZHEIMER; 

O10. Să se creeze un centru de cercetare pentru bolile mintale cu participare Internațională 

mai ales că inferențele Psihiatriei Legale sunt consfințite prin Acte Internaționale și Rezoluții 
Europene  (Organizația Mondială a Sănătății, Declarația din Hawai - 1983, Rezoluția 818 a 

Parlamentului European, Rezoluția Comitetului de Miniștrii al Consiliului Europei 1983 

privind protecția juridică a persoanelor atinse de tulburări mintale). 

c) Activități   
Rolul managerului în această etapă este determinant, deoarece el trebuie să se 

străduiască să- i ajute pe membrii echipei să se cunoască mai bine și să se simtă cât mai în 

largul lor, temerile, confuziile și incertitudinile membrilor echipei trebuie reduse, cât mai 

curând posibil la minimum, oferindu-le astfel un climat propice performanței clinice, 

personalul simțindu-se protejat și susținut.  
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Acest lucru se realizează cel mai bine prin clarificarea țelurilor, rolurilor, 

responsabilităților și procedurilor relevante pentru operațiunile echipei. Managerul poate 

contribui cu succes la rezolvarea diferitelor probleme care apar în această etapă a dezvoltării 

echipei, ascultând care sunt problemele membrilor acesteia, furnizând un feedback prin care 

să se semnaleze că va ține cont de fiecare punct de vedere și stimulând oamenii să lucreze 

împreună pentru realizarea țelurilor comune. Dacă mamangerul echipei adopă o conduită 

autoritară și încearcă să înăbușească conflictele, inevitabile în orice organizație cu mai mulți 
angajați, acestea mocnesc în continuare și pot perturba evoluția echipei.  

Activități specifice, concrete derulate în timp pentru ducerea la îndeplinire a 

Obiectivelor SMART propuse, procedeul de trecere la acțiune: 

O 1. Să se realizeze un protocol de colaborare cu Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Public și Serviciul de Telecomunicații Speciale, clar, precis, pertinent și 
verosimil prin: - Constituirea unui grup de lucru format din directorul medical,  medici 

specialiști (psihiatrie), psihologi, juriști care reprezintă esența în încheierea acestor 

protocoale.  Etapele planificării nu trebuie să dureze mai mult de două săptămâni, iar etapa 

estimată încheierii și implementării, ținând cont de birocrația instituțională o estimez la 

maxim trei luni, vezi grafic GANTT. 

Resursele necesare implementării Obiectivului sunt umane (medici, psihologi, juriști), 
materiale (consumabile) și financiare (costuri fixe).  

Responsabilitatea grupului de lucru căruia îi este încredințată această misiune se va 

organiza conform rolurilor de echipă ale lui BELBIN (Meredith Belbin), tinându-se cont că 

aceasta este o activitate specifică cu desfășurare  în timp, are nevoie de un coordonator de 

echipă, de un moderator, specialist și de lucrători de echipă.  

Responsabilul pentru implementarea obiectivului este juristul care este coodonatorul 

grupului de lucru. 

Indicatori de evaluare:   

1. Numărul de protocoale încheiate cu instituțiile amintite la sfârșitul primului an de 

mandat. 

2. Numărul de pacienți beneficiari de pe urma încheierii protocoalelor. 

O 2. Să se reorganizeze din punct de vedere administrativ și logistic Blocul alimentar și cel al 

Spălătoriei; 

Pentru implementarea celui de al doilea obiectiv se va înființa o comisie 

administrativă, care va fi formată din: un muncitor calificat în activitatea de spălătorie 

(spălător), un muncitor calificat în activitatea de pregătire a hranei (bucătar), personal din 

compartimentul administrativ, sub atenta moderare a Directorului Îngrijiri (moderator). 

Etapele planificării, două săptămâni pentru înființarea comisiei și a procedurilor de lucru, iar 

pentru implementarea efectivă, șase - opt luni, vezi grafic GANTT.  

Resursele necesare derulării activităților specifice: umane (bucătar, spălător, director îngrijiri, 

personal  administrativ), materiale (materiale de construcții, frigidere, spații de depozitare, 

uscator de rufe profesional, mașină de întins rufele/lenjerie, mașină de împachetat/înfoliat), 

financiare (repartizarea costurilor pe produse, nu este exclusă redistribuirea mobilierului, 

atragerea de sponsorizări, analiza pragului de rentabilitate și deciziile privind volumul 

activității și prețul). 

Responsabilitatea atingerii obiectivului o are coordonatorul grupului de lucru și 
anume, responsabilul administrativ.  

Indicatori de evaluare: 

1. Costul serviciilor de spălătorie/uscătorie. 

2. Volumul zilnic de lenjerie spălată. 
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O 3. Să se asigure o mentenanță concretă, coerentă și de îndată a Sistemului de alimentare 

electrică, aparatelor de aer condiționat, cazane termice și iluminat exterior; 

Activități specifice de responsabilizare a compartimentului administrativ căruia îi revine 

sarcina de a modera și negocia prin prisma achizițiilor publice, cu respectarea principiilor 

Legii 98/2016 a  Achizițiilor Publice, generând un studiu de piață cu cost semivariabil; 

- 1 săptămână studiu de piață (urgență maximă, vezi cazul Maternității Giulești); 
- 2 săptămâni – implementarea efectivă, conform graficului Gantt; 

Resurse necesare derulării activităților specifice: umane (electrician, birou administrativ, 

achiziții, Societate Specializată),  materiale (cabluri electrice, siguranțe, prize, dispozitive 

înlocuitoare ale aparatelor, etc), financiare (fixe sau variabile în funcție de necesitățile 

punctuale). 

Responsabilitățile implementării obiectivului propus vor fi în sarcina Șefui Biroului 

Administrativ, electricianului precum și a societății comerciale care se va ocupa cu 

mentenanța. 

 Indicatori de evaluare: 

1. Numărul de incidente, accidente de muncă datorate defecțiunilor la echipamente. 

2. Numărul de sancțiuni date spitalului pentru nereguli constatate la echipamente. 

O 4. Să se reabiliteze de îndată conform raportului Curții de Conturi, spațiile verzi, aleile, 

precum și Pavilioanele dezafectate; 

Activități specifice lucrărilor de construcții, plan de achiziții conform principiilor Legii 

98/2016 a achizițiilor publice; - investigarea diferențelor dintre costurile reale și cele 

estimate, modelul de calcul al costurilor descrise pentru a oferi un cadru util planificării și 
controlului, preliminar ordinului privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de 

investiții finanțate din fonduri publice. 

- Încadrarea în timp: martie-octombrie 2019, vezi graficul Gantt. 

Resurse necesare derulării investițiilor propuse pentru atingerea obiectivului sunt: umane 

(inginer,  personal din compartimentul administrativ și achiziții, jurist); materiale (asfalt, 

borduri, ciment, becuri tip Led, stâlpi, cabluri electrice, etc.); financiare - în urma controlului 

financiar preventiv, cost semivariabil dupa analizarea ofertelor, clauză de impreviziune, 

estimare de aproximativ 100.000 lei, aplicare etapizată metri pătrați, densitate, calitate, 

anduranță.  

Responsabilităti specifice compartimentului administrativ și achiziții. 
 Indicatori de evaluare: 

1. Numărul total de protocoale/proceduri elaborate la sfârșitul primului an de 

mandat. 

2. Numărul de pavilioane reabilitate. 

3. Ponderea de alei restaurate în conformitate cu bugetul alocat. 

O 5. Să se rezolve eficient problema câinilor fără stăpân;  

Activități specifice - stabilirea unei comisii ad hoc pentru îndeplinirea sarcinii, directorul 

de îngrijiri, jurist, manager, personal din compartimentul administrativ și achiziții, personal 

întreținere. În prima fază se va construi un țarc cu regim provizoriu pentru câini, până la 

definitivarea situției. Se va realiza un protocol cu D.S.V.S.A. pentru înregistrare și vaccinare, 

eventual sterilizare, se va face un apel la O.N.G. –uri, precum și la diverse asociații, fundații 
naționale și internaționale, la persoane fizice si juridice spre a-i lua în adopție.   

- Încadrarea în timp, vezi grafic Gantt , aprilie - mai 2018. 

Resurse necesare: resurse umane (personal administrativ, directorul de îngrijiri, manager, 

jurist, etc.); resurse materiale (oțel galvanizat, fir rezistent la tracțiune, gândit pentru a ține 

animalele în siguranță, țarcul are de asemenea o poartă pentru hrană și îngrijire, poarta se va 
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închide cu zăvor, gardul țarcului este finisat, acoperit cu vopsea antirugină); resurse 

financiare (384 lei/ țarc pentru 8 bucăți patrupede canine). 

Responsabilitatea cade în sarcina echipei administrative, financiar, achiziții, cumul de 

funcții pentru întreținerea zonei noi create, nu este exclusă nici varianta voluntariatului. 

Indicatori de evaluare: 

1. Numărul de incidente datorate agresiunii câinilor din incinta curții spitalului. 

2. Ponderea sancțiunilor aplicate unității de autorități competente pentru deficiențele 

constatate 

 
O 6. Să se doteze farmacia cu circuit intern a Unității cu medicamente specifice  

tratamentului toxicomanilor (Metadonă și Buprenorfină); 

Activități specifice de identificare a sursei de finanțare, printr-un program național de 

sănătate, comisia medicamentului din spital va analiza problema, vor fi estimate costurile, se 

va lua legătura cu Spitalul Obregia din București, precum și cu alte Unități spitalicești din 

Uniunea Europeană (Austria, Germania, Franța, etc.); achiziția propriu-zisă.  

- Încadrarea în timp: mai - iunie - iulie 2018 conform graficului Gantt. 

Resursele necesare: resurse umane (medici, farmacist, director de îngrijiri, dir. Medical, 

personal birou achiziții, etc); resurse materiale (metadonă, buprenorfină); resurse finaciare 

(cost variabil).  

 Responsabilitatea împlementării revine directorului medical, coordonatorul grupului 

de lucru.  

Indicatori de evaluare: 

1. Numărul de pacienți beneficiari de pe urma administrării tratamentului. 

2. Numărul de reclamații înregistrate la adresa farmaciei. 

O 7. Să se realizeze un profit semnificativ de pe urma exploatării terenului de 18 ha și de pe 

urma terapiilor ocupaționale; 

Activități specifice - înregistrarea terenului în Registrul Agricol al Comunei Jebel, aceasta 

urmând a elibera o Adeverință ce va fi folosită pentru înregistrarea terenului la A.P.I.A. 

(Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură) pentru obținerea subvenției acordate de la 

Ministerul Agriculturii din fonduri europene. (200 €/ha/an; un venit de aproximativ 

3600€/an); constituirea unui parteneriat public - privat, după selecția a minim 3 oferte, cu o 

societate specializată în domeniul agricol/cercetare material biologic (soiuri și hibrizi culturi 

de câmp), societatea va însămânța terenul pe propia cheltuială, stabilindu-se prin contract 

renta oferită Unității cotă parte din producția/ha. 

- Încadrare în timp: aprilie - octombrie 2018; octombrie 2018 - iulie 2019; iulie 2019 - 

iulie 2020/ani agricoli/sezon de culturi.  

Resursle  necesare: resurse umane (echipa administrativă, compartimentul financiar - 

contabil), resurse materiale (documente care să ateste proprietatea terenului și documente 
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financiar contabile - extrasul de cont); resurse financiare (costuri estimabile). 

 Responsabilitatea implementării obiectivului este în sarcina compartimentului 

administartiv și financiar - contabil. 

 Indicatori de evaluare: 

1. Procentajul sumelor obținute prin valorificarea terenului din bugetul total al 

spitalului. 

O 8. Să se întocmească documentația necesară accesării de fonduri structurale, care vor 

deveni o sursă de finanțare pentru reabilitarea Pavilioanelor și dotarea Spitalului; 

Activități specifice de identificare și completare a documentației necesare accesării 

fondurilor structurale, conform programului P.O.R. 2014 - 2020 cu respectarea cerințelor din 

,,Ghidul Solicitantului”, gestionarea elementelor de consultanță și întocmirea documentației 

conform eligibilității, depășirea barierelor birocratice intr-un timp foarte scurt, aproximativ o 

lună.  

- Încadrarea în timp: 20 aprilie 2018 - iulie 2021, conform programului de depunere a 

documentației, la instituțiile abilitate, necesare finanțării prin fonduri europene – structurale, 

termenul limită este 20 aprilie 2018. Vezi grafic Gantt. 

Resursele necesare: resurse umane (juridic, administrativ, financiar - contabil, manager, etc); 

resurse materiale (consumabile, documente); resurse financiare (variabile și cu aplicare în 

timp). 

 Responsabilitatea principală cade în sarcina managerului, deoarece timpul de analiză 

și gestiune a documentației aferente implementării obiectivului este foarte comprimat, este 

nevoie maximă ca acesta să fie coordonatorul echipei de lucru. 

 Indicatori de evaluare: 

1. Numărul de proiecte finanțate cu fonduri europene. 

2. Numărul anual de pacienți beneficiari. 

O 9. Să se amenajeze două Pavilioane pentru bolnavii de ALZHEIMER; 

Activități specifice asimilate activităților de muncă în echipă, dezvoltarea unui climat 

propice desfășurării activității la parametrii maximi;    

- crearea de parteneriate cu Confederația Elvețiană; 

- realizarea unui protocol cu Societatea română de Alzheimer; 

- concretizarea unui schimb de experiență cu alte Societăți Europene în domeniu. 

- Încadrarea în timp: ianuarie 2019 - ianuarie 2021 conform graficului Gantt. 

Resursele necesare: resurse umane (juridic, dir. Medical, psihiatrii, manager, dir. Îngrijiri, 

psihologi,etc); resurse materiale (logistica necesară: birotică, documente); resurse financiare 

(variabile și cu aplicare în timp). 

        Responsabilitatea implementării acestui obiectiv o are reprezentantul compartimentului 

juridic și dir. Medical. 

 Indicatori de evaluare: 

1. Numărul de pacienți beneficiari. 

2. Numărul de acorduri încheiate anual.  

O 10. Să se creeze un centru de cercetare pentru bolile mintale cu participare Internațională 

mai ales că inferențele Psihiatriei Legale sunt consfințite prin Acte Internaționale și Rezoluții 
Europene  (Organizația Mondială a Sănătății, Declarația din Hawai - 1983 , Rezoluția 818 a 

Parlamentului European, Rezoluția Comitetului de Miniștrii al Consiliului Europei 1983 

privind protecția juridică a persoanelor atinse de tulburări mintale).  

Activități specifice - constituirea unei echipe care să creeze habitatul tehnico - știițific; 

- crearea de parteneriate la nivel național și internațional, după modelul Institutului de 

Boli Mintale - Socola Iași. 
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- identificarea personalului dornic, calificat și cu înalți indici de performanță pentru a 

participa la dezbateri pe teme de cercetare științifică în domeniul psihiatriei legale. 

- Încadrarea în timp: ianuarie 2019 - decembrie 2021 conform graficului Gantt. 

Resursele necesare: resurse umane (medici, juriști, farmacist, dir. Medical, dir. Îngrijiri, 

manager, etc); resurse materiale (consumabile, aparatura specifică, R.M.N. , E.K.G., 

pulsoximetru, etc.); resurse financiare (variabile și cu exprimare în timp).  

 Responsabilitatea implementării obiectivului îi revine compartimentului juridic și 
managerului. 

 Indicatori de evaluare: 

1. Numărul de parteneriate încheiate. 

2. Numărul de manifestări/lucrări științifice elaborate. 

3. Numărul de pacienți beneficiari.      

GRAFIC GANTT 
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d) Rezultate așteptate 

Managerul Unității, joacă rolul unui investigator de resurse cu capacități de 

improvizare deoarece de cele mai multe ori datorită sistemului birocratic există necesitatea de 

a explora situații noi și noi oportunități pentru a-și atinge obiectivele propuse. 

 De exemplu, observă că există pericolul de a nu se respecta data limită planificată 

pentru implementarea unui proiect care aduce atingere realizării obiectivului, prin observare 

și implicare directă asigură informații directe și bogate esențiale în procesul de monitorizare 

pentru satisfacerea rezultatelor așteptate. Ele se traduc sub forma unor indicatori cuntificabili 

pentru fiecare obiectiv în parte. Astfel, pentru obiectivele propuse în acest proiect sunt 

așteptate următoarele îmbunătățiri cantitative și calitative ale indicatorilor specifici: 

 O 1. Încheierea unui număr de minim 3 protocoale cu instituțiile amintite la finalul primului 

an de mandat; 

 - Creșterea numărului anual de pacienți beneficiari până la 100% din numărul total de 

bolnavi, ca urmare a încheierii protocoalelor. 

O 2. Eficientizarea cu 50% a activității de spălătorie/curățătorie/zi. 

 - Reducerea costurilor serviciilor de spălătorie/uscătorie cu cel puțin 20%.  

O 3. Menținerea sub 1% a numărului de incidente de muncă datorate defecțiunilor la 

echipamente. 

 - Reducerea spre 0 a numărului de sancțiuni date spitalului pentru nereguli constatate 

la echipamente. 

O 4. Încheierea unui număr de cel puțin 2 protocoale de colaborare până la sfârșitul primului 

an de mandat. 

 - Reabilitarea a cel puțin un pavilion. 

 - Ponderea de alei restaurate în conformitate cu bugetul alocat să fie de peste 50%. 
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O 5. Reducerea spre 0 a numărului de incidente datorate agresiunii câinilor din incinta 

spitalului. 

O 6. Creșterea numărului de pacienți beneficiari ai tratamentului cu substanțele achiziționate 

până la 100%(în prezent nu beneficiază niciun pacient de astfel de tratament). 

O 7. 20 % din bugetul total al spitalului este obținut din valorificarea terenului. 

O 8. Realizarea a cel puțin un proiect finanțat prin fonduri europene. 

 - Un procent de 30%  pacienți beneficiari anual de pe urma implementării proiectelor 

cu finanțare europeană. 

O 9. Semnarea a cel puțin 2 acorduri anuale cu Instituții partenere în implementarea 

obiectivului.  

 - Un procentaj al pacienților beneficiari de cel puțin 10% din totalul pacienților 

internați anual.  

O 10. Definitivarea a cel puțin 2 parteneriate/an conform obiectivului propus. 

 -  Organizarea împreună cu partenerii a cel puțin 3 manifestări știițifice/an. 

 - Un procentaj de minim 75%  din totalul pacienților care să beneficieze de pe urma 

implementării obiectivului. 

e ) Indicatori - evaluare și monitorizare  

Ca instrumente de evaluare și monitorizare a indicatorilor pot fi folosite: 

 - Rapoartele periodice, întocmite în scris sau prezentate verbal de către coordonatorii 

de grup pot constitui un aport însemnat la disciplinarea celor implicați în realizarea 

obiectivelor.  

 - Rapoartele de excepție, sunt un mijloc eficace și economic de informare, cu condiția 

ca managerul să poată avea deplină încredere în persoanele însărcinate cu raportarea. 

(stabilirea și impunerea unor norme și proceduri interne punctuale pe fiecare situție astfel 

încât fiecare persoană din fiecare sector să știe ce are de făcut și cum să reacționeze într-o 

situație de criză). 

 - Întrebări și discuții, rapoartele ne spun ceea ce consideră important persoanele care 

le-au întocmit, dar este posibil ca oamenii respectivi să nu realizeze semnificația anumitor 

evoluții, să nu recunoască apariția anumitor tendințe sau să nu observe unele dificultăți. 
Punându-le întrebări și discutând cu ei – de exemplu, vizitându-i la posturile lor, în ședințele 

de echipă sau de analiză a proiectului – putem obține o imagine mai precisă asupra situției și 
factorilor care o determină. Întrebările și discuțiile sunt esențiale atunci când apar probleme 

într-o zonă complexă de activitate. 

 - Evidențele și statisticele curente, spre exemplu, cifrele obținute de pe urma evaluării 

gradului de ocupare a Secțiilor, statisticile proprii, oferă informațiile curente, de rutină despre 

situația performanței clinice a Unității.  
Rezultatele așteptate sunt identificabile după obținerea informațiilor, interpretarea lor 

fiind o altă etapă care generează standarde sau ținte ce pot reclama modificări pentru că au 

devenit nerealiste din cauza schimbării condițiilor. Un bun management se bazează pe 

stabilirea unor ținte realiste, dar pretențioase.  

,, Un indicator este o dimensiune măsurabilă a îngrijirii identificată profesional, validă 

clinic și de încredere” (Longo) 

Identificarea indicatorilor este un pas vital, deși indicatorii nu sunt o măsură directă a 

calității, identificarea lor este esențială pentru măsurarea și monitorizarea calității. 
După ce s-au stabilit obiectivele, s-au definit lucrările care trebuie efectuate, s-au 

identificat diferitele elemente care trebuie să ne servească drept jaloane, după ce s-au 

repartizat sarcinile și s-au nominalizat responsabilii pe fiecare obiectiv în parte, s-au stabilit 

indicatorii necesari evaluării obiectivelor propuse (exemplu: modelatorul identificat în 
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persoana juristului - capabil să mobilizeze echipa, este activ și pune lucrurile în mișcare, 

poate exercita presiuni, fiind capabil să-i antreneze pe ceilalți în activități provocatoare, care 

să conducă la atingerea obiectivelor ; -  specialistul - care poate să fie chiar externalizat, fiind 

un partener contractual, aduce în echipă cunoștințe și aptitudini diferite, fiind concentrat și 
dedicat asupra obiectivului de realizat; - lucrătorul de echipă - în funcție de particularitățile 

fiecărui obiectiv în parte, va fi nominalizat punctual prin decizie managerială); 

Instrumente de monitorizare a indicatorilor propuși: - Implicarea și evaluarea prin 

observație - este important ca manager să urmăresc direct ceea ce se întâmplă și să intervin la 

cererea colegilor; 

- Evaluarea rapoartelor periodice - monitorizare îndeaproape a pașilor făcuți într-o 

anumită direcție; 

- Intervenția la timp pentru ameliorarea situațiilor punctuale  acolo unde se observă un 

derapaj de la traseul inițial; 

- Evaluarea directă în cadrul discuțiilor pe diversele teme inițiate în cadrul desfășurării 

obiectivului; (în cadrul grupuli de lucru); 

- Brainstorming-ul este o metodă pentru a stimula un grup să genereze cât mai multe 

idei ca răspuns la o problemă, sunt încurajate ideile neobișnuite, care oferă noi 

unghiuri din care să fie privită problema. Astfel brainstorming-ul stimulează și 
folosește creativitatea oamenilor, care sunt încurajați să participe fără teamă de a fi 

respinși, respectă întru totul principiul nondiscriminării (fiecare individ are ceva bun 

de spus); 

- Evidențele și statisticile curente (extrasele din buget); 

- Monitorizarea pas cu pas a stadiului de dezvoltare interdisciplinară  în cadrul Unității. 
(monitorizarea grupurilor de lucru cu activitate pluridisciplinară) 

Luarea de măsuri pe baza monitorizării și a evaluării situțiilor concrete, pe diferitele 

stadii de implementare a obiectivelor, ne conferă trei opțiuni posibile: - Să revizuim 

obiectivele, chiar dacă sună drastic, se întâmplă uneori ca adevărata natură a unora dintre 

obiective să devină clară abia după ce un proiect avansează destul de mult, de aceea 

modificarea lor fiind cât se poate de judicioasă;  

- Să se modifice conținutul activităților care urmează, pentru a compensa abaterile de la 

plan deja înregistrate. Această situație se întâlnește frecvent, în mod tipic dacă 

procesul de monitorizare indică apariția unor întârzieri, ceea ce urmează să fie făcut în 

continuare  se condensează sau se urgentează ca să se poată respecta termenul final de 

predare, există situații de acest gen în care să fie nevoie de relocarea resurselor; 

-  Să se înainteze conform planului inițial, o asemenea atitudine este rezonabilă dacă 

eventualele devieri față de proiect sunt foarte mici, deplina evidență nu trebuie 

opturată de confuzie, în concluzie, profilaxie, predictivitate și acțiune. 

Concluzie: în final trebuie spus că evaluarea economică este un instrument tehnic ce 

stă la baza luării deciziilor și că ea nu poate înlocui logica, responsabilitatea sau riscul ce se 

asociază cu procesul de luare a deciziilor de către manager. 

f) Cunoașterea legislației relevante: 

Cadrul legislativ național și internațional, Constituția României, Legea 487/2002 – 

Sănătății mintale și a protecției persoanelor, Legea 488/2016 – Normele metodologice de 

aplicare a legii 487/2002, Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, Legea 

46/2003 a drepturilor pacientului, Legea 98/2016 privind achizițiile publice, Declarația din 

Hawai 1983, Rezoluția 818 a Parlamentului European, Rezoluția Comitetului de Miniștrii al 

Consiliului Europei 1983 - privind protecția juridică a persoanelor atinse de tulburări mintale.  
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Considerații finale: 

Acest proiect de management se bazează pe cei patru ,,E”: economie, eficiență, 

eficacitate și echitate, ele pe limbaj uzual ne vorbesc despre bani, acest lucru este important, 

dar nu ne dă suficiente informații despre ieșirile realizate pentru acei bani, managementul 

performant are de-a face cu transformarea intrărilor în ieșiri, iar ieșirile nu sunt întotdeauna de 

natură financiară, performanța clinică a Unității nu are de fiecare dată transpunere într-o sumă 

de bani, echilibrul interior al personalului medical, calitatea condițiilor în care își poate 

desfășura activitatea, coerența rezultatelor și satisfacția personală nu are valoare pecuniară. 

Calitatea managerială cerută prin standardele de calitate și certificările internaționale, 

realizează în fiecare Unitate abordări uniforme, pentru că permit identificarea, înțelegerea și 
conducerea proceselor medicale, a celor de cercetare și a celor educaționale, precum și a 

proceselor suport aferente, acestea contribuind la eficacitatea și eficiența în realizarea 

obiectivelor propuse de conducerea unităților sanitare.( ordinul 400/2015 privind controlul 

financiar intern). Îmbunătățirea continuă a performanței globale a unităților sanitare ca 

rezultantă a aplicării cerințelor legale în vigoare și a implementării  SR EN 15224:2013 ar 

trebui să fie un obiectiv permanent al acestora deoarece conduce în final la o creștere a 

ratingului și la o mai bună relație cu Casa de Asigurări de Sănătate și cu alte Instituții.  
Se urmărește reducerea riscurilor clinice, cunoașterea cerințelor legale specifice 

domeniului sanitar, pe diversele arii de interes, obținerea unui punctaj mai bun a resurselor, 

inclusiv a celor financiare și reducerea pierderilor, imagine mai bună față de media, 

îmbunătățirea continuă a comunicării interne ( pe verticală și orizontală ), creșterea siguranței 

personalului în vederea reducerii neconformitățiilor din serviciile de sănătate, îmbunătățirea 

continuă a operativității organizaționale prin actul pus pe siguranță și calitatea actului 

medical, precum și îmbunătățirea comunicării în relația cu pacientul și cu mass media.  

Dezvoltarea abilităților organizaționale prin utilizarea permanentă a unui sistem de 

management al calității. 
Scopul psihiatriei este să trateze bolile mintale și să promoveze sănătatea mintală. 

Conform cunoștințelor științifice și principiilor etice acceptate, psihiatrul va servi cât mai 

bine interesele pacientului, va fi preocupat de binele comun, ca și de o justă alocare a 

resurselor de sănătate. Pentru a realiza aceste scopuri, este nevoie de cercetări continue și de 

un permanent proces de educare a personalului sanitar, a pacienților și a publicului. 

Fiecare psihiatru trebuie să ofere pacientului cea mai bună terapie pe care o cunoaște 

și dacă aceasta este acceptată, el trebuie să-l trateze pe pacient cu solicitudine și respect. 

Atunci când psihiatrul răspunde de tratamentul aplicat de alții, el asigură o supervizare 

competentă. Ori de câte ori este nevoie sau când există o cerere rezonabilă din partea 

pacientului, psihiatrul trebuie să ceară ajutorul unui coleg. (Declarația din Hawai) 

De la dreptul penal al crimei, și astfel de la arbitrarul juridic al faptei s-a trecut la 

dreptul penal al criminalului, idealismul știițific al lui Lombroso, care tindea să înlocuiască 

procesul penal cu examenul medical, relevând astfel încrederea sa absolută în puterea 

științei, a determinat efervescența de idei până la noi. 

Garantarea libertății persoanei și respectarea demnității umane sunt și ar trebui să 

rămână idei diriguitoare, întemeietoare ale sistemului procesual penal românesc, în contextul 

coliziunii dintre interesul salvgardării ordinii publice și drepturile și interesele persoanei 

supuse judecății, ele făcând ca procesul penal să rămână caracterizat de umanism, a cărei 

valoare supremă este garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 

(Garantarea libertății persoanei și respectarea demnității umane. Principii de bază ale 

procesului penal Lucrare de Licență – Ion Dacian Crainic) 
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