
01 R MANAGEMENTUL STRATEGIC ȘI ORGANIZAȚIONAL

01.01 S
Strategia și managementul strategic al organizației sunt concordante cu

nevoia de îngrijiri de sănătate și cu dinamica pieței de servicii de sănătate.

01.01.01 Cr
Planul strategic se bazează pe analiza nevoilor de îngrijire a populației și a pieței

de servicii.

01.01.01.01 C
Organizația a realizat/utilizat o analiză privind nevoile de îngrijire a populației

căreia i se adresează și a pieței de servicii de sănătate din teritoriul deservit.

01.01.01.02 C
Rezultatele analizei privind nevoile de îngrijiri medicale ale populației și piața

de servicii sunt utilizate în stabilirea obiectivelor strategice ale spitalului.

01.01.02 Cr
Planul strategic elaborat de către spital este asumat la toate nivelurile de

decizie.

01.01.02.01 C
Planul strategic este fundamentat în conformitate cu resursele disponibile și

potențiale identificate.

01.01.02.02 C
Planul strategic vizează îmbunătățirea calității serviciilor și a siguranței

pacienților.

01.01.02.03 C
Obiectivele planului strategic sunt cunoscute și asumate la nivelul structurilor

implicate în realizarea acestora.

01.01.03 Cr
Planul strategic se implementează cu participarea tuturor sectoarelor de

activitate.

01.01.03.01 C
La nivelul spitalului funcționează o echipă activă responsabilă cu evaluările

periodice  ale nivelului de implementare a obiectivelor strategice.

01.01.03.02 C
Șefii tuturor sectoarelor de activitate analizează periodic nivelul de realizare a

obiectivelor strategice.

01.01.03.03 C Planificarea anuală a activităților are în vedere obiectivele strategice stabilite.

01.01.04 Cr
Strategia institutelor clinice și a spitalelor clinice include și dezvoltarea

sectorului de cercetare științifică.

01.01.04.01 C Cercetarea științifică vizează obiectivele de dezvoltare a spitalului.

01.01.04.02 C
Inovația adusă prin cercetare îmbunătățește calitatea și performanța actului

medical.

01.01.04.03 C
Institutul medical coordonează activitatea de inovare/cercetare a spitalelor cu

activitate în domeniu. 

01.02 S
Structura organizatorică și managementul organizațional asigură derularea

optimă a tuturor proceselor de acordare a asistenței și îngrijirilor medicale.

01.02.01 Cr
Spitalul funcționează cu toate avizele și autorizațiile prevăzute de actele

normative în vigoare.

01.02.01.01 C
Spitalul a luat toate măsurile pentru obținerea și actualizarea autorizațiilor și

avizelor specifice, după caz.

01.02.01.02 C
Spitalul a luat toate măsurile pentru menținerea condițiilor pe baza cărora s-au

obținut autorizațiile și avizele specifice.

01.02.02 Cr
Structura organizatorică este fundamentată, documentată, analizată și, după

caz, actualizată periodic.

01.02.02.01 C
Fundamentarea structurii organizatorice are în vedere cererea de servicii

medicale și dinamica resurselor disponibile.

01.02.02.02 C
Conducerea evaluează periodic structura organizației în raport cu cererea de

servicii de sănătate.

01.02.02.03 C
Conducerea analizează periodic modul de desfășurare a proceselor de la nivelul

organizației și actualizează în consecință structura organizatorică.
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01.02.03 Cr
Structurile funcționale de la nivelul spitalului (comisii, comitete, consilii) sunt

operaționale, asigurând integrarea proceselor și consolidarea controlului

managerial.

01.02.03.01 C
Structurile funcționale de la nivelul spitalului (comisii, comitete, consilii) sunt

constituite și active.

01.02.03.02 C
Activitatea structurilor funcționale (comisii, comitete și consilii) de la nivelul

spitalului asigură fundamentarea procesului decizional.

01.03 S
Managementul resurselor umane asigură nevoile de personal conform

misiunii asumate de către spital.

01.03.01 Cr
Politica de resurse umane este documentată și adaptată nevoilor privind

organizarea și funcționarea unității.

01.03.01.01 C
Conducerea spitalului stabilește necesarul de personal în raport cu volumul de

activitate, din perspectiva optimizării procesului de furnizare a serviciilor și

raportat la normativul de personal.

01.03.01.02 C
Conducerea spitalului analizează anual structura posturilor și dispune măsuri

pentru adaptarea acesteia la nevoile identificate.

01.03.01.03 C
Conducerea spitalului asigură elaborarea și implementarea unui plan anual de

selecție, recrutare și dezvoltare profesională a personalului.

01.03.01.04 C
Formarea profesională continuă este realizată în baza unui plan de formare,

adecvat specificului și nevoilor unității, incluzând sursele de finanțare.

01.03.02 Cr
Nevoia de personal este stabilită conform capacității tehnice, hoteliere,

adresabilității, morbidității tratate, normativului de personal și auditului

timpului de muncă, după caz.

01.03.02.01 C
Nevoia de personal medical și auxiliar în secțiile/compartimentele cu paturi

este stabilită în funcție de gradul de dependență al categoriilor de pacienți

îngrijiți.

01.03.02.02 C
Nevoia de personal este estimată pentru a asigura utilizarea la capacitate

optimă a resurselor tehnice existente.

01.03.02.03 C
Personalul care desfășoară activitate în unitate este calificat și autorizat,

conform legii.

01.03.03 Cr Politica de personal motivează angajații și determină îmbunătățirea calității.

01.03.03.01 C

Armonizarea relațiilor dintre diferitele niveluri ale managementului spitalului și

angajați se realizează prin implicarea angajaților în luarea deciziilor cu impact

asupra realizării atribuțiilor, respectând mecanismele de dialog social.

01.03.03.02 C Nivelul de satisfacție al angajaților este evaluat periodic.

01.03.03.03 C Spitalul asigură respectarea cerințelor privind calitatea vieții profesionale.

01.04 S
Managementul financiar și administrativ răspunde obiectivelor strategice și

operaționale ale spitalului.

01.04.01 Cr Spitalul are o strategie financiară privind dezvoltarea.

01.04.01.01 C
Investițiile sunt stabilite în conformitate cu obiectivele strategice privind

dezvoltarea spitalului, având în vedere satisfacerea nevoilor comunității

deservite sau atragerea de noi consumatori.

01.04.01.02 C
Spitalul asigură realizarea planului anual de investiții conform bugetului

aprobat.

01.04.02 Cr
Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului susține realizarea planului anual de

servicii.

01.04.02.01 C
Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului este întocmit cu fundamentarea

cheltuielilor.

01.04.02.02 C
Spitalul analizează periodic veniturile realizate, în raport cu cheltuielile

efectuate.

01.04.03 Cr
Bugetul este actualizat periodic din perspectiva eficientizării procesului de

furnizare a serviciilor.

01.04.03.01 C
Spitalul are implementată o metodologie de monitorizare a costurilor

serviciilor.

01.04.03.02 C
Spitalul analizează periodic procesul de furnizare a serviciilor, cu participarea

tuturor nivelurilor de management.
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01.04.04 Cr
Aprovizionarea sectoarelor de activitate asigură continuitatea în furnizarea

serviciilor.

01.04.04.01 C Spitalul asigura evidența si monitorizarea produselor și serviciilor critice.

01.04.04.02 C Spitalul realizează analiza periodică a stocurilor.

01.04.04.03 C Aprovizionarea sectoarelor de activitate este corelată cu consumul.

01.04.04.04 C Spitalul asigură aprovizionarea cu produse și servicii pentru cazuri excepționale.

01.05 S
Sistemul informațional răspunde necesităților de informații și stabilește

utilzarea lor eficientă în spital. 

01.05.01 Cr
Sistemul informațional asigură datele necesare documentării activităților

spitalului.

01.05.01.01 C
Sistemul informațional integrează nevoia de informații și solicitările externe

(formale sau informale) din toate sectoarelor de activitate.

01.05.01.02 C
Administrarea sistemului informatic asigură adaptarea acestuia la cerințele

activității spitalului.

01.05.02 Cr
Circuitele și fluxurile informaționale susțin desfășurarea activităților și a

procesului decizional.

01.05.02.01 C
Circuitele și fluxurile informaționale asigură transmiterea datelor în formatul

necesar și în timp util.

01.05.02.02 C
Circuitele și fluxurile informaționale conțin sisteme de alertare care previn

apariția erorilor decizionale.

01.05.03 Cr Procesele informaționale fundamentează eficient deciziile la nivelul spitalului.

01.05.03.01 C
Suportul de informații caracteristic fiecărei activități desfășurate în spital

(suport hârtie, magnetic, electronic) și fluxul de utilizare al acestuia sunt

definite și respectate.

01.05.03.02 C
Operaționalitatea procedurilor informaționale utilizate permite eficientizarea

activității în spital.

01.05.04 Cr
Sistemul informatic și toate mijloacele de păstrare a datelor (mijloace de

tratare a informațiilor) asigură confidențialitatea, integritatea și securitatea

datelor.

01.05.04.01 C Spitalul respectă legislația în vigoare cu privire la securitatea datelor.

01.05.04.02 C
Accesul la informații, prelucrarea și protecția acestora sunt reglementate

pentru fiecare categorie profesională. 

01.05.04.03 C Spitalul asigură sisteme de back-up al informației. 

01.05.04.04 C Spitalul asigură monitorizarea și controlul utilizării sistemelor informaționale.

01.05.04.05 C
Păstrarea și arhivarea documentelor, informațiilor și înregistrărilor asigură

confidențialitatea, integritatea și securitatea datelor.

01.05.04.06 C
Distrugerea documentelor / înregistrarilor se realizează cu păstrarea

confidențialității și securității datelor.

01.05.05 Cr
Sistemul informațional asigură documentarea și susține procesul educațional al

angajaților din spital.

01.05.05.01 C
Sistemul informațional asigură documentarea și informarea angajaților din

spital.

01.05.05.02 C
Sistemul informațional susține procesul de instruire și dezvoltare profesională

al angajaților din spital.

01.06 S
Sistemul de comunicare existent la nivelul spitalului răspunde nevoilor

organizației și ale beneficiarilor.

01.06.01 Cr Comunicare externă răspunde nevoilor beneficiarilor și ale spitalului.

01.06.01.01 C Spitalul pune la dispoziția publicului canale de comunicare variate.

01.06.01.02 C Pagina de internet a spitalului asigură comunicarea eficientă.

01.06.01.03 C Spitalul asigură condițiile necesare orientării cu ușurință.

01.06.01.04 C Spitalul asigură condițiile necesare identificării personalului.

01.06.01.05 C
Comunicarea cu mass-media asigură informarea publicului și promovarea

spitalului.
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01.06.01.06 C Spitalul oferă informații privind activitatea medicală prestată.

01.06.01.07 C
Comunicarea externă se realizează având în vedere continuitatea procesului de

îngrijire.

01.06.01.08 C
Spitalul are organizată comunicarea cu alte unități sanitare și alte structuri

administrative.

01.06.02 Cr Comunicare internă răspunde nevoilor pacienților și ale spitalului.

01.06.02.01 C
Spitalul are implementate modele de comunicare profesională între membrii

echipelor medicale.

01.06.02.02 C
Spitalul are stabilite și utilizează protocoale de comunicare specifică între

profesioniști.

01.06.02.03 C Regulile interne sunt comunicate personalului și pacienților.

01.06.03 Cr
Comunicarea cu pacientul urmărește implicarea acestuia în procesul de

îngrijire.

01.06.03.01 C
Comunicarea personalului cu pacientul / aparținătorii urmărește educarea

acestora în vederea implicării în luarea și respectarea deciziilor terapeutice.

01.06.03.02 C Spitalul analizează anual eficiența și eficacitatea comunicării.

01.07 S
Sistemul de management al calității serviciilor este operațional și asigură

desfășurarea tuturor proceselor legate de monitorizarea și îmbunătățirea

calității.

01.07.01 Cr
Sistemul de management al calității vizează optimizarea continuă a proceselor

de la nivelul organizației.

01.07.01.02 C
Managementul spitalului asigură organizarea sistemului de management al

calității serviciilor.

01.07.01.03 C

Structura de management al calității serviciilor coordonează procesul de

asigurare și îmbunătățire a calității serviciilor de sănătate și siguranței

pacientului în colaborare cu șefii tuturor sectoarelor de activitate.

01.07.01.04 C Spitalul se preocupă de certificarea de calitate a activităților desfășurate.

01.07.02 Cr
Structura de management al calității (SMC) împreuna cu conducerea spitalului

asigură dezvoltarea culturii calității în spital.

01.07.02.01 C
Spitalul are stabilite și urmărește respectarea principiilor și valorilor calității,

conform misiunii asumate.

01.07.02.02 C Spitalul se preocupă de implementarea și dezvoltarea culturii calității în spital.

01.07.03 Cr
Spitalul elaborează și implementează un plan de acțiuni privind asigurarea și

îmbunătățirea calității serviciilor și siguranței pacienților la nivelul întregului

spital.

01.07.03.01 C
Planificarea anuala a activităților SMC asigură conformarea la cerințele

standardelor de acreditare.

01.07.03.02 C
Planul de acțiuni pentru implementarea managementul calității serviciilor și

siguranței pacienților este asumat de către conducerea unității.

01.07.03.03 C
SMC monitorizează implementarea planului de acțiuni pentru asigurarea și

îmbunătățirea calității serviciilor și siguranței pacienților.

01.07.03.04 C
Pe baza recomandărilor SMC spitalul ia măsuri de îmbunătățire a calității

serviciilor de sănătate și siguranței pacientului.

01.07.04 Cr Spitalul urmărește creșterea nivelului de satisfacție a pacienților.

01.07.04.01 C
Spitalul elaborează și actualizează periodic chestionare de satisfacție a

pacienților.

01.07.04.02 C
SMC analizează sistematic informațiile rezultate din prelucrarea chestionarelor

și emite recomandări.

01.07.04.03 C
Spitalul utilizează analiza periodică a reclamațiilor primite pentru a îmbunătăți

serviciile medicale furnizate.

01.07.05 Cr Programul de îmbunătățire a calității prevede eficientizarea activității spitalului.

01.07.05.01 C
Este stabilită o modalitate de evaluare a eficienței proceselor de îmbunătățire a

calității derulate în spital.

01.07.05.02 C Rezultatele evaluărilor SMC sunt utilizate pentru eficientizarea activităților.
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01.08 S
Managementul riscurilor neclinice previne apariția prejudiciilor și

fundamentează procesul decizional.

01.08.01 Cr
Toate nivelurile de management au implementat o modaliatate de

management al riscurilor specifice activităților proprii.

01.08.01.01 C
Managerii de la toate nivelurile au organizată identificarea, analiza și tratarea

riscurilor.

01.08.01.02 C
Spitalul are un registru al riscurilor și monitorizează eficacitatea măsurilor de

prevenție.

01.08.01.03 C
Managementul spitalului efectuează analizele de risc pe tipuri, probabilitate de

materializare și impact și adoptă măsuri dedicate.

01.08.02 Cr
Managementul riscurilor neclinice asigură protecția pacienților, angajaților și

vizitatorilor față de potențiale prejudicii.

01.08.02.01 C
Sunt identificate locurile și condițiile cu potențial de risc fizic pentru securitatea

pesoanelor (risc de cădere, de alunecare, de lovire, electrocutare etc) și sunt

adoptate măsuri de prevenire.

01.08.02.02 C
Managementul deșeurilor respectă regulile pentru prevenirea contaminării

toxice și infecțioase.

01.08.02.03 C Funcționarea serviciilor vitale ale spitalulul este asigurată.

01.08.02.04 C
Capacitatea și numărul lifturilor asigură volumul, tipurile și fluxurile de

transport în spital.

01.08.02.05 C
La nivelul spitalului sunt adoptate măsuri de protecție, pază și securitate pentru

bunuri și persoane.

01.08.02.06 C Spitalul implementează măsuri de gestionare a riscurilor la seism.

01.08.02.07 C Spitalul implementează măsuri de gestionare a riscului de incendiu.

01.08.02.08 C Spitalul implementeaza măsuri de gestionare a riscului de explozie.

01.08.02.09 C
Spitalul implementează măsuri de gestionare a riscului de contaminare chimică

și biologică.

01.08.02.10 C Spitalul implementează măsuri de gestionare a riscului de iradiere. 

01.08.02.11 C Spitalul are prevăzute măsuri pentru siguranța fizică a angajaților.

01.08.02.12 C
Responsabilii cu prevenirea riscurilor tehnologice sunt nominalizați prin decizie

și instruiți.

01.08.02.13 C
Personalul expus la risc este instruit periodic cu privire la respectarea măsurilor

de prevenire a riscurilor, specific fiecărei activități.

01.08.02.14 C
La nivelul managementului spitalului sunt organizate evaluări periodice ale

modului de respectare a măsurilor de prevenire a riscurilor fizice si tehnologice.

01.08.03 Cr
Modul de acțiune, responsabilitățile și rezerva de resurse utilizabile, în caz de

situații excepționale, sunt organizate și reglementate pentru asigurarea

funcționalității spitalului. 

01.08.03.01 C
Echipele de intervenție pentru situații de dezastre naturale sau catastrofă,

desemnate la nivelul spitalului sunt actualizate.

01.08.03.02 C
La nivelul spitalului este constituită rezerva de resurse utilizabile în caz de

dezastru natural și catastrofă. 

01.08.03.03 C
Spitalul are organizată evidența resurselor vizate de sarcini specifice la

mobilizare și razboi.

01.09 S
Mediul de îngrijire asigură condițiile necesare pentru desfășurarea asistenței

medicale.

01.09.01 Cr
Organizarea mediului de îngrijire respectă condițiile privind capacitatea și

competențele asumate ale spitalului.

01.09.01.01 C Condițiile hoteliere răspund particularităților fiecărui pacient.

01.09.01.02 C Îngrijirile sunt acordate cu respectarea dreptului la intimitate.

01.09.01.03 C
Deplasarea pacienților în spital se realizează în condiții de siguranță și comfort,

cu respectarea circuitelor.

01.09.01.04 C
Curățenia și dezinfecția spațiilor și a echipamentelor este reglementată și

monitorizată.

01.09.01.05 C Instituția asigură și își asumă calitatea sterilizării.
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01.09.01.06 C
Alimentația pacientului este stabilită în concordanță cu recomandările igieno-

dietetice corespunzătoare patologiei sale.

01.09.01.07 C
Instituția asigură calitativ și cantitativ hrana pentru pacienți, aparținători și

personal medical, în condiții de siguranță a alimentului.

01.09.01.08 C Instituția asigură circuitele alimentelor cu respectarea regulilor de igienă.

01.09.01.09 C
Instituția asigură calitativ și cantitativ lenjerie și efecte pentru pacienți,

aparținători și personal medical.

01.09.01.10 C Instituția asigură circuitul lenjeriei cu respectarea regulilor de igienă.

01.09.02 Cr
Mediul de îngrijire este evaluat și adaptat permanent la necesitățile asistenței

medicale.

01.09.02.01 C Instituția evaluează și îmbunătățește constant condițiile hoteliere.

01.09.02.02 C Instituția evaluează și îmbunătățește constant serviciile de alimentație.

01.09.02.03 C Instituția evaluează și îmbunătățește constant serviciul de spălătorie.

01.09.02.04 C Instituția evaluează și îmbunătățește constant mediului ambiant.
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