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“Orice poate concepe mintea… tot ea poate realiza” 

                                                    W. Element Stone  



Motto managerial  
• Misiunea Spitalului 

 « FURNIZAREA DE SERVICII MEDICALE  
DIVERSIFICATE, DE CEA MAI BUNĂ CALITATE» 

 

• Dezideratul principal  
«VINDECAREA BOLII ŞI RECUPERAREA TOTALĂ»  

 

• Alternativ  
«AMELIORAREA SIMPTOMATOLOGIEI» 

 

• Scopul principal  
«SATISFACŢIA PERMANENTĂ A PACIENTULUI» 

EFICIENȚĂ 
OPORTUNITATE 

LEGALITATE 



  Guvernarea 

Furnizarea serviciilor de sănătate 
conform aşteptărilor pacienţilor, 

la cele mai înalte standarde 
 

Creştera eficienţei, siguranţei şi 
calităţii actului medical   



IMSP SCM nr.1. Informaţii generale 

Număr  

paturi 

• 500 paturi spitaliceşti, 28 secţii specializate, 7 servicii medicale 

• Serviciu ambulatoriu: Secţia Consultativă de Perinatologie 

Clinici 
• 6 Clinici Universitare 

Personal 

• Total - 875 angajaţi 

• 165 medici 

• 73 medici rezidenţi 

• 314 personal mediu de specialitate 



CAZURI  
ASIGURATE 

(cu nou-născuţi) 

 
29610 

 
 
 
 
 
 

           1702 
 

 
CAZURI 
CONTRA 

PLATĂ 
 
 
 

 
VIZITE 

(sec. consultativă) 

 
12476 

 



Repartizarea pacienților asigurați 

Total 29 610 cazuri 

ICM  0,8 – 0,83 

Centrul Perinatologic 

84,5% - 25 011 

Serviciul Obstetrical – 
Ginecologic  

72,5% - 21 474 

Serviciul Neonatal-
Pediatric 

12% - 3 537    

Serviciul Chirurgical – 
Terapeutic 

15,5% - 4 599 



Indicii  generali de  activitate. Funcția patului  
serviciului  spitalicesc  în perioada an. 2015  

 
PROFIL 

Nr. 

de pat 

 (abs.) 

Durata medie 

de utilizare a 

patului  (zile) 

Rulajul 

patului 

(indice) 

Durata medie 

de tratament 

(zile) 

TOTAL  500 305,9 50,1 5,8 

 Terapeutic  90 317,0 45,5 7,3 

Chirurgical  60 294,4 35,2 8,4 

Lăuzia 110 271,6 66,1 3,2 

Patologia sarcinii 60 304,8 56,3 6,7 

Ginecologic  75 277,3 60,7 4,2 

 Pediatric 105 306,3 32,5 8,5 
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Numărului de 
nașteri 

Indicatorii principali de activitate 
Dinamica numărului de nașteri pe perioada anilor 

1998-2015 în IMSP SCM Nr.1 
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Rata mortalității  

Indicatorii pricipali de activitate 
Dinamica mortalității perinatale pe perioada anilor  

1998-2015 în IMSP SCM Nr.1 Din 2008 
Înregistrarea 

feților  > 500 g. 



ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
Bugetul global 91 630,1 mii lei   



Nr. 
Tipurile de venit 

Mii lei 
Ponderea,(%) 

1 Mijloace financiare alocate de CNAM 73 475,9 80,2% 

2 Finanţe acumulate în baza serviciilor medicale 

prestate c/plată 
4 138,2 

4,5% 

3 Alocaţiile bugetului local 188,7   

5,8% 4 Alocaţiile bugetului local pentru reparaţii capitale 
1 691,3 

5 Alocaţiile bugetului local pentru procurare de utilaj 
3 427,6 

6 Bunuri materiale recepţionate cu titlu gratuit şi 

ajutor umanitar 
3 914,8 

4,3% 

7 Procurare de utilaj centralizat MS  2 333,1 2,5% 

8 Utilaj primit cu titlu gratuit 1 431,5 1,6 

Total  91 630,1 100% 

Structura veniturilor acumulate  pe an. 2015 



2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CNAM 26536,8 32985,7 41177,9 49785,1 52971,8 57681,2 59576,6 63206,5 68656,1 73475,9

Contra plată 2134,8 3016,4 3428,4 3081,6 3414,4 4771,5 3558,2 4057 4204,4 4138,2
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ALOCAȚIILE BUGETULUI LOCAL 



Tipurile de cheltuieli Mii lei Ponderea % 
Remunerarea muncii şi contribuţii 50 546,1 55,2 

Medicamente 10 376,6 11,3 

Produse alimentare 3 271,1 3,6 

Utilități: 7 178,2 7,7 

Energie electrică 3 344,6 3,5 

Energie termică 2 676,0 2,9 

Apă, canalizare 1 157,6 1,3 

Reciclarea cadrelor 407,9 0,4 

Materiale de uz gospodăresc 2 206,0 2,4 

Inventar moale (OMVSD) 406,1 0,4 

Achiziția de echipamente, reparatii 17 238,1 19,0 

Structura cheltuielilor pe parcursul anului 2015 



2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

11955,3 
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20928,2 
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Remunerarea     muncii 
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4768,8 

5660,4 5656 

6911,8 
7749 

8524,7 
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Strenghts  
Puncte forte 

 

Weaknesses  
Puncte slabe 

 

Oportunities  
Oportunităţi 

 

Threats  
Ameninţări 

Analiza  SWOT  IMSP- SCM 1 
Analiza mediului intern şi extern  

 

• Tehnica managerială pentru înţelegerea poziţiei 
strategice a unei organizaţii 

 
 



Puncte forte 

Funcţionare ca unitate spitalicească de peste 50 
de ani cu o bogată experienţă acumulată şi o 

reputaţie bună.  

Baza clinică a USMF “Nicolae Testemiţanu” cu o 
încadrare reuşită de specialişti 

Aflarea în zona centrală a oraşului, acces facil 

20 
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Puncte forte 

Funcţionarea unui sistem intern de control al calităţii, 
auditului medical cu elaborarea protocoalelor clinice 

instituţionale, aprecierii satisfacţiei pacientului şi 
promovarea imaginii instituţiei cu serviciul de comunicare 

Dotarea în ultimii ani cu utilaj şi dispozitive moderne. 
Fonduri importante de la partenerii externi şi surse 

financiare de la bugetul local 

Spital  cu cea mai mare maternitate din RM, serviciu 
neonatologic şi secţii specializate de ginecologie, volum care 

nu paote fi preluat de alte instituţii 
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             Puncte slabe 
• Număr mare de servicii medicale prestate cu 

complexitate redusă (naşteri, patologia sarcinii, 
ginecologie) ICM 0,83 

• Resurse financiare şi materiale nu întotdeauna 
suficiente pentru confortul pacienţilor  (spaţii, servicii 
hoteliere, hrană, etc) 

• Posibilitatea redusă de motivaţie necesară 
personalului angajat pentru atingerea performanţelor 
dorite  

• Grad diferit de competenţe pentru personal cu acelaşi 
nivel de salarizare 

• Slabă capacitate de monitorizare a modului de 
îndeplinire a sarcinilor atît la nivel individual, cît şi la 
nivelul subdiviziunilor 
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             Puncte slabe 
• Infrastructură învechită, blocuri curative proiectate 

şi construite la standarde  depăşite, care necesită 
surse financiare considerabile pentru reconstruire şi 
ajustare la cerinţele actuale; 

• Cheltuieli majore pentru fluide, întreţinerea 
imobilului şi mentenanţă; 

• Nivel redus de asigurare cu personal medical mediu, 
unele specialităţi de medic (morfopatolog, laborant)                               
şi personal tînăr; 

• Publicitate insuficientă a realizărilor spitalului; 

• Comunicare insuficientă la nivel intern şi extern; 

• Personal insuficient şi puţin flexibil în ceea ce priveşte 
schimbarea şi relaţiile cu comunitatea 
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 Includerea IMSP SCM Nr.1 ca spital Central în Planul Strategic de 
dezvoltare a spitalelor din mun. Chişinău 

Amplasarea în cadrul spitalului a Centrului Perinatologic nivel II-
III, precum și serviciu vast pentru ginecopate, unicul din 

republică, cu performanțe în ginecologia septică și endoscopică 

Solicitarea în creştere a serviciilor  de chirurgie generală, chirurgie 
vasculară  de către pacienţii din teritoriile administrative a 

republicii pentru tratament în cadrul IMSP SCM Nr.1 

Colaborare bună şi susţinere din partea fondatorului,  includerea 
spitalului în Planul  de fortificare primordială a bazei tehnico-

materiale, finanţate de BERD,  începînd cu anul 2017 

OPORTUNITĂȚI 
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Posibilităţi de atragere a surselor de finanţare 
internaţionale prin promovarea unor proiecte 

Creşterea performanţei nivelului profesional cu 
impact direct asupra indicatorilor cantitativi şi 

calitativi 

Posibilităţi de obţinere a veniturilor suplimentare 
prin prestarea serviciilor medicale contra – plată 

OPORTUNITĂȚI 



-    Creșterea costurilor de funcționare datorită creșterii prețurilor, inclusiv la 
medicamente și consumabile, a tarifelor la serviciile comunale 
-    Creșterea competiției pentru resursele financiare ale sistemului 
-    Dezvoltarea rapidă a serviciilor medicale private 
-    Necesitatea de majorare a cheltuielilor spitalului pentru asigurarea 
așteptărilor și cerințelor pacientului 
-    Îmbătrînirea cadrelor medicale disponibile 
-    Angajarea redusă a tinerilor specialişti 
-    Migrația sporită a forței de muncă, în special cu un grad de calificare înalt 
 

AMENINȚĂRI 



-   Dorinţa mass-mediei de a ’’inventa’’ subiecte senzaţionale, prezentarea trunchiată 
sau distorsionată a realităţii despre anumite subiecte 
-   Presiunea opiniei publice dispuse mai curînd să vadă eşecurile, chiar şi acolo unde 
ele nu există, decît să accepte realizările 
-   Ritmul accelerat al progresului tehnologic cu uzura morală a echipamentelor 
existente 
-   Absenţa de pe piaţă a unor oferte alternative şi /sau complementare de asigurări 
medicale private 

AMENINȚĂRI 



GUVERNAREA IMSP SCM Nr. 1 

 
 Management spitalicesc 

 

Managementul  administrativ 
 

Managementul financiar 
  
Managementul resurselor umane 

 
Managementul calității 



MANAGEMENTUL  ADMINISTRATIV 

 
 Bazat pe: O echipă managerială puternică, cu scopuri 

bine definite, care utilizează optimal resursele 
disponibile pentru  generarea unor rezultate maxime 
 

 Care promovează cultura organizatorială cu valori de: 
egalitarism, cooperare, lucru în echipă, respect reciproc, 
respect pentru profesie, receptivitate la nou, dorinţa de 
afirmare 

 
 Axată pe managementul performanţelor serviciilor prin: 

realizarea indicatorilor de performanţă, crearea 
condiţiilor pentru prestarea actelor medicale de calitate, 
implementarea standardelor în practica medicală, 
realizarea activităţilor de evaluare şi control, 
monitorizarea şi raportarea indicatorilor 
 
 



MANAGEMENTUL    FINANȚĂRII 

Bazat pe: 

• Analiza nevoilor și planificare 

• Transparența în gestionarea 
resurselor 

• Calcularea rentabilității și eficienței 

• Asigurarea menținerii echilibrului 
financiar în coordonanţă cu 
necesitățile instituției 

• Umărirea permanentă a rezultatelor 
financiare 



MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

      Care cuprinde: 
 

• Monitorizarea necesarului de personal 
• Organizarea selecţiei pentru ocuparea posturilor disponibile în bază de 

concurs 
• Stabilirea planului de formare şi perfecţionare a personalului 
• Evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor 
• Motivarea personalului prin remunerarea conform performanţelor obţinute, 

dotarea tehnologică contemporană, crearea condiţiilor optime de muncă şi 
protejarea profesională  
 
 



MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

Ce cuprinde: 
• Misiune, viziune și valori bine stabilite 
• Program solid de îmbunătățire a calității 
• Evaluarea externă a calității 
• Reglementări guvernamentale 
• Standarde profesionale 
Focalizate pe: 
- crearea unui sistem de date care stă la baza luării 
deciziei 
- participare şi lucru în echipă pentru 
îmbunătăţirea calităţii 
- sisteme şi procese 
- necesităţile/așteptările pacienților 



Direcţiile strategice şi perspectivele de dezvoltare a 

 IMSP SCM nr.1 

Obiective 
specifice 

Pe termen scurt 
1 an 

Pe termen 
mediu 3 ani 

Pe termen lung 
5 ani 

Obiective 
generale pe 

termen de 5 ani 



 Ministerul Sănătăţii pe linia asistenţei medicale pentru dotare centralizată cu 
echipamente, utilaj medical şi accesul  la programe naţionale de sănătate 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină pe linia financiară de 
maximizarea finanţării pentru serviciile medicale furnizate asiguraţilor 

Primăria mun. Chişinău, Consiliul municipal pe linia patrimonială şi financiară în 
vederea investiţiilor de capital în volum suficient pentru modernizarea şi dotarea 

IMSP SCM nr.1 

USMF “N. Testemiţanu” pe linia academică, medicală şi financiară pentru 
creşterea vizibilităţii internaţionale, calităţii  şi diversificării actului medical şi 

educaţional, dezvoltarea resurselor umane prin programe de rezidenţiat, dotare 
mai bună cu aparataj medical a clinicilor universitare din cadrul spitalului 

Obiective generale pe termen de 5 ani 

Fortificarea şi amplificarea relaţiilor cu cei 4 parteneri strategici esenţiali 



Crearea relaţiilor şi colaborarea cu spitale similare din republică și alte ţări,  
prin relaţii directe,  focusate pe shimbul de specialiști, împărtășirea 

informațiilor, care vor avea un rol pozitiv  în diagnosticul şi terapia pacienţilor. 

Colaborare cu diverse fundaţii internaţionale pentru achiziționarea de  
echipamente medicale, medicamente şi alte produse specifice domeniului 

medical. 

Atragerea de fondurilor  pentru  completarea resurselor publice, prin 
intermediul diferitor proiecte. 

Continuarea renovării şi modernizării blocurilor spitalului. 

Obiective generale pe termen de 5 ani 



Implimentarea mecanizmelor de salarizare  a 
personalului medical în baza performantelor 
obținute. 

Perfectarea sistemului exzistent de managment a calității, 
inclusiv  întroducerea auditului exstern.   

Finisarea lucrărilor de eficiență termoenergetică prin schimbarea 
totală a ferestrilor 1500m2 (2 blocuri curative).  Asigurarea 
confortului hotelier - efectuarea reparaţiilor capitale a secţiilor de 
chirurgie aseptică, terapia nr. 1, patologia gravidităţii nr. 2, 
blocului tehnic-gospodăresc, auditoriei  şi reparaţiilor curente.  

OBIECTIVE SPECIFICE – Pe termen scurt 1 an 



Renovarea aparatajului medical în serviciul de 
ultrasonografie,anesteziologie şi reanimare 
laboratorul de bacteriologie.Înlăturarea cheltuielilor 
neproductive (investigaii, medicamente,consumabile) 

Asigurarea siguranţei preparării hranei pentru 
bolnavi prin renovarea utilajului tehnologic în blocul 
alimentar al spitalului 

Reabilitarea curţii interioare a spitalului prin 
reparaţie a traseelor rutiere şi de acces, 
transformarea terenului adiacent blocurilor curative 
în zone verzi pentru pacienţi şi vizitatori 

OBIECTIVE SPECIFICE – Pe termen scurt 1 an 



Achiziţionarea şi implementarea unui 
sistem informaţional  pentru spital cu 

interconectarea tuturor secţiilor şi 
subdiviziunilor instituţiei 

Continuarea procesului de eficientizare 
termoenergetică şi optimizarea cheltuielilor 

prin termoizolarea pereţilor exteriori la toate   
4 blocuri  curative ale spitalului cu schimbarea 

acoperişurilor. 

OBIECTIVE SPECIFICE – Pe termen mediu 3 ani 



Instalarea de panouri solare pe acoperişurile blocului  
obstetrical-ginecologic pentru producerea energiei 

electrice şi a blocului  neonatal-pediatric pentru 
obţinerea de apă caldă  menajeră 

Reducerea duratei medii de tratament pîna la 5 zile prin 
exsternarea peste 24 ore dupa nastere, implementarea  

’’chirurgiei de o zi’’, metodelor chirurgicale mini-invazive, 
tehnologiilor de diagnostic şi tratament de ’’ultimă oră’’ 

 Creşterea ICM pînă la 1,0 prin modificarea structurii 
interne a profilului paturilor,  reducerea  paturilor 

patologia gravidităţii,  reprofilarea lor în terapie pentru 
adulţi şi patologie nou născuţi. 

OBIECTIVE SPECIFICE – Pe termen mediu 3 ani 



Extinderea şi modernizarea serviciului de 
primiri urgente 

Extinderea spaţiilor de cazare pentru 
pacienţi 

Maximizarea contractelor cu CNAM pentru 
servicii medicale prestate, dezvoltarea şi 

diversificarea ofertei  în cadrul 
contractului 

OBIECTIVE SPECIFICE     Pe termen lung – 5 ani                             



Implementarea fişei electronice a pacientului 

Modernizarea şi eficientizarea sistemului de gestionare a deşeurilor 
rezultate din activitatea medicală   

Crearea unei imagini calitativ superioare de instituţie cu tradiţii şi 
totodată modernă, dinamică, dispusă la schimbare, prin formarea 

unui sistem de comunicare care să fie în contact direct cu mass-
media şi dialog continuu cu societatea civilă 

   OBIECTIVE SPECIFICE     
 Pe termen lung – 5 ani                             



Implicarea echipei manageriale în monitorizarea şi 
evaluarea realizării obiectivelor 

Completarea tuturor tipurilor de procese şi echipe 
de control financiar-preventiv cu serviciu de Audit 
intern 

Evaluarea trimestrială de către echipa managerială 
a proiectelor şi identificarea soluţiilor de rezolvare 

Reunirea lunară a consiliului medical pentru 
analiza problemelor medicale şi administrative 
curente, cu stabilirea direcţiilor de perspectivă 

Monitorizare-Evaluare  
(procedură, indicatori) 



REZULTATE 
AȘTEPTATE 

Creşterea calităţii îngrijirilor medicale 

Creşterea satisfacţiei pacienţilor 

Îmbunătăţirea condiţiilor de cazare pentru pacienţi şi a celor de 
muncă pentru personalul spitalului 

Menţinerea ierarhizării spitalului 

Îndeplinirea condiţiilor pentru acreditarea spitalului 

Creşterea satisfacţiei profesionale a angajaţilor şi îmbunătăţirea 
relaţiilor interpersonale 

Apropierea spitalului de statutul de Spital Central 

Recunoaşterea locală şi naţională a calităţii serviciilor medicale 
furnizate pacienţilor 



MULȚUMESC   PENTRU   ATENȚIE !  


