
ANEXA nr.1 

la actul adiţional nr 4 din  07.12.2009 

încheiat la contractul de management al spitalului public nr 177 din 14.12.2006 

 

 

 

Categoria de indicatori 

 

Denumirea indicatorului de performanţă ai 

managementului spitalului public 

Valoarea asumată 

pentru anul 2009 

 

Proporţia medicilor din totalul personalului 12 

Proporţia personalului medical din totalul 

personalului angajat al spitalului 

55 

Proporţia personalului medical cu studii 

superioare din totalul personalului medical 

28 

 

A. Indicatori de management ai 

resurselor umane 

Numărul mediu de consultaţii / medic in 

ambulatoriu 

1900 

Durata medie de spitalizare pe spital si pe 

fiecare sectie 

6 

Rata de utilizare a paturilor ,pe spital si pe 

fiecare sectie 

85 

0.7535 Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si 

pe fiecare sectie  

 

 

B. Indicatori de utilizare a 

serviciilor 

  

 

Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale 

din totalul pacienţilor externaţi din secţiile 

chirurgicale 

35 

Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli 

aprobat 

100 

Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in 

functie de sursele de venit : 

100 

10 Procentul veniturilor proprii din totalul 

veniturilor spitalului  

80 Procentul cheltuielilor de personal din totalul 

cheltuielilor  spitalului  

Procentul cheluielilor cu medicamentele din 

totalul cheltuielilor spitalului 

4.2 

Procentul cheluielilor de capital din totalul 

cheltuielilor 

1.5 

 

 

 

 

C. Indicatori economico-

financiari 

  

  

  

 

Costul mediu / zi de spitalizare, pe fiecare 

sectie 

180 

3.5 Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital 

si pe fiecare sectie  

Rata infectiilor nozocomiale ,pe total spital si 

pe fiecare sectie 

0.28 

Indicele de concordanţă între diagnosticul la 

internare şi diagnosticul la externare 

80 

 

 

D.Indicatori de calitate 

  

 

Număr de reclamaţii / plângeri ale pacienţilor 10 

 

  

   Manager 

        DR.TURDEANU-STEF LIANA 



 

ANEXA nr.2 

la actul adiţional nr. 4 din   07.12.2009 

încheiat la contractul de management al spitalului public nr. 177 din 14.12.2006 
 

 

 

 

Categoria de indicatori 

 

Denumirea indicatorului de performanţă ai 

managementului spitalului public 

Valoarea asumată 

pentru anul 2009 

 

A.Indicatori de management 

ai resurselor umane 

Nr.mediu de bolnavi externati pe un medic  400 

  Nr.mediu de bolnavi externati la o asistenta 

medicala 

100 

  Nr. Mediu de consultatii pe un medic in camera de 

garda/UPU 

1400 

B.Indicatori de utilizare a 

serviciilor 

Nr.de pacienti externati –total si pe sectii  5880 

  Proportia pacientilor internati din totalul 

pacientilor prezentati la camera de garda 

33 

  Nr.de pacienti consultati in ambulatoriu 17500 

  Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati 64 

  Durata medie de asteptare la camera de garda 

si/sau UPU 

10 min. 

Nr.de servicii spitalicesti furnizate pe tip de 

serviciu: 
  

acuti,cronici,recuperare.spitalizare de zi etc  

6148 

  - Acuti 5800 

  - Cronici  

  - Spitalizare de zi 268 

85   Procentul pacientilor cu complicatii si 

comorbiditati din totalul pacientilor externati  

  Nr.de pacienti pe lista de asteptare,pe sectii  12 

D.Indicatori de calitate Proportia pacientilor decedati la 24 de ore de la 

internare, pe total spital si pe fiecare sectie  

1.2 

0.07   Proportia pacientilor decedati la 48 de ore de la 

interventia chirurgicala pe fiecare sectie 

chirurgicala 
 

2.8   Rata pacientilor reinternati (fara programare )in 

intervalul de 30de zile de la externare  

  Procentul pacientilor internati si transferati catre 

alte spitale 

1 

 

 

                                                       

   Manager 

        DR.TURDEANU-STEF LIANA 


