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STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

2017-2020 
MISIUNEA spitalului Monza este de îmbunătăţire considerabilă a stării de sănătate a 

populației prin creşterea permanentă a calităţii serviciilor medicale. În colaborare cu 

alte instituţii medicale sau academice, ce împărtăşesc idealurile noastre, ne focalizăm 

resursele pentru realizarea obiectivelor de care suntem etic, social şi financiar 

responsabili.. 

 

 

 



 

2 
 

VIZIUNE: 

Spitalul nostru are ca scop furnizarea celor mai bune servicii medicale. 

Lucrăm împreună pentru a dezvolta şi îmbunătăţi permanent îngrijirea 

medicală şi mediul de lucru al personalului medical. 

Valorile în care credem sunt: creativitatea, inovaţia, spiritul de echipă, corectitudinea, 

flexibilitatea, imbunatăţirea calităţii vieţii. 

 

Odată cu integrarea europeană, fiecare instituţie, prin angajaţii săi, trebuie să 
găsească cea mai bună cale de compatibilizare cu structurile similare aflate în spaţiul 
comunitar şi să comunice cu acestea.  

 Restructurarea sanitară impune o nouă abordare în ceea ce priveşte unităţile 
furnizoare de servicii de sănătate, respectiv profesionalizarea serviciilor de management 
sanitar în vederea creşterii eficientei şi calităţii actului medical, ca premisă a îmbunătăţirii 
stării generale de sănătate a populaţiei.  

Nici un manager nu poate gândi singur şi implementa cu succes o strategie a 
schimbării în organizaţia pe care o conduce fără o echipă dedicată. Înainte de toate trebuie 
definite domeniile şi problemele care vor fi supuse transformării. Echipa pe care managerul o 
alcătuieşte are de luptat în primul rând cu schimbarea la nivel de mentalitate şi 
comportament al angajaţilor. Această etapă este foarte importantă, pentru că schimbările 
ulterioare vor fi înfăptuite de către oameni şi pentru oameni. Angajaţii spitalului trebuie să 
participe la un amplu şi minuţios proces de evaluare a performanţelor, intrându-se astfel, 
chiar dacă aceasta va avea costuri, din zodia formalismului în cea a adevărului. 

 Presiunea externă dar şi aceea internă obligă spitalul la schimbări structurale, 
de eficienţă, schimbări în volumul serviciilor şi calitatea acestora, în siguranţa 
pacienților, în tehnologia folosită şi în gradul de satisfacere a aşteptărilor 
consumatorului de servicii, mai ales în specialitățile de nișă. Toate aceste schimbări 
trebuie gândite de echipa managerială.    

  Echipa managerială trebuie să-şi convingă angajaţii de necesitatea performării. De 
asemenea, trebuie să le inducă acestora, prin mijloace adecvate, sentimentul apartenenţei la 
organizaţie, al solidarităţii de grup. Strategia noastră este, fără îndoială, pe termen mediu și 
lung. Serviciile de sănătate trec prin schimbări fără precedent cu reforme semnificative aflate 
în desfăşurare, cu o nouă abordare în furnizarea acestor servicii. 

Unitate sanitară relativ tânără este un centru de elită al medicinei europene, al 
învăţământului medical şi cercetării ştiinţifice prin faptul că beneficiază de specialiști de 
renume din țară și străinătate. Diversitatea cazurilor medicale tratate, viziunea medicală de 
nivel academic, nivelul capacităţii de diagnostic şi tratament atrage bolnavi cu patologie ce 
depaşeşte, de cele mai multe ori, capacitatea de rezolvare a cazurilor apărute în alte spitale, 
din întreaga ţară.  

 
Complexitatea cazurilor internate a impus crearea unor grupuri de studiu 

interdisciplinare. Întreaga activitate de cercetare în colaborare cu mediul academic şi 
universitar, este publicată în reviste de specialitate, comunicată la congrese, conferinţe, 
work-shop-uri, mese rotunde etc. 
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Toate aceste realizari de excepţie sunt posibile prin calitatea umană şi pregătirea 
profesională a personalului implicat in activitatea Spitalului Monza fiind dublate, aşa cum 
trebuie, de o dotare tehnică avansată.    

 
Strategia de dezvoltare a Spitalului Monza cuprinde obiectivele de dezvoltare ale 

spitalului şi stabileste măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective.  
Acestea sunt prioritizate in ordinea importanţei si urgenţei lor, fiind clasificate în 

obiective pe termen scurt (cu realizare sub un an) şi pe termen mediu (realizabile în 3-4 ani). 
Obiectivul fundamental al strategiei este ocuparea primului loc în specialități de nișă 

pe piaţa furnizorilor de servicii medicale din Romania, prin ridicarea standardelor acestor 

servicii şi prin indeplinirea obiectivelor de performanţă: calitate, promptitudine, încredere, 

flexibilitate, cel mai bun preţ pentru servicii medicale la standarde de excelență.  

Există câteva priorităţi în strategia de dezvoltare a spitalului şi a căror finalitate are ca 

obiectiv îmbunătăţirea serviciilor de sănătate. Aceste priorităţi ne ajută să oferim servicii 

medicale de calitate pacienţilor noştri şi să utilizăm judicios fondurile. Performanţa va fi 

măsurată prin atingerea obiectivelor: 

Timpul necesar de diagnosticare a unui pacient; 

Durata medie de spitalizare (DMS); 
Indicele de case-mix (ICM); 

Rata asistenţei medicale prin fişele de spitalizare de zi;  

Procentul bolnavilor cu interventii chirurgicale din totalul bolnavilor externati din sectiile 
chirurgicale; 

Standardele de curăţenie, igienă şi condiţiile hoteliere; 
Indicele de satisfacţie al pacienţilor; 

Indicele de satisfacţie al angajaţilor. 

  

În contextul actual, provocările la care este supusă echipa managerială în efortul de 

îmbunătăţire a serviciilor medicale furnizate, de dezvoltare a serviciilor medicale de 

excelență, aducătoare de venituri, sunt imense. Rapida modernizare a tehnologiei medicale 

și apariția de noi forme de educaţie şi perfecţionare profesională reprezintă o presiune 

constantă în adaptarea la cerințele actuale. 

Diagrama următoare relevă procesul decizional utilizat în dezvoltarea strategiei: 

 

 Având în vedere condiţiile existente, considerăm că perioada de 7-10 săptămâni de 

punere în aplicare a unei strategii importante este maximală şi presupune 3 etape 

importante: I. consultarea internă şi analizele GAP, II. analiza mediului intern şi a 

factorilor externi, III. identificarea obiectivelor strategice, dezvoltarea strategiei şi a 

planului de implementare. Întregul proces este coordonat de către Consiliul de 

administraţie, Comitetul director şi Consiliul medical. Informaţiile survenite din cadrul fiecărui 

colectiv vor fi analizate în cadrul şedinţelor de lucru organizate în acest sens.  
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 Complementar analizei interne o importanţă deosebită o are analiza politicii forurilor 

tutelare (Ministerul Sănătăţii, CNAS) în găsirea unor căi comune de rezolvare a strategiei 

propuse. Aceste puncte de vedere acoperă o serie de aspecte precum: politica de dezvoltare 

a spitalului, necesităţile populaţiei deservite cu identificarea şi dezvoltarea serviciilor 

medicale de nişă; dezvoltarea serviciilor de sănătate la nivel regional şi naţional; legislaţia 

sanitară. Proiectul de strategie trebuie să fie în concordanţă cu misiunea organizaţiei, să 

evidenţieze clar obiectivele strategice şi acţiunile de implementare pentru următorii ani.  

 Astfel, pentru elaborarea strategiei trebuie urmăriţi următorii paşi: 

1. Înainte de a stabili definitiv obiectivele strategice prioritare se face o analiză din 
care să reiasă clar concordanţa între misiunea organizaţiei şi strategia viitoare; 

2. Se stabilesc criteriile care stau la baza obiectivelor strategice; 
3. Obiectivele strategice se diferenţiază pe baza datelor rezultate din procesul de 

consultare internă şi externă, analiză GAP şi criteriile stabilite anterior; 
4. elaborarea planului de implementare a strategiei – ordinea concretă a acţiunilor 

necesare; 
5. În final, strategia este prezentată spre consultare Consiliului Medical, ulterior 

Comitetului Director şi Consiliului de Administraţie al spitalului spre aprobare. 
 

Membrii acestui grup coordonator sunt în prezent: manager general, preşedinte CA, 

director medical, director de integrare academică şi cercetare ştiinţifică, director de 

operaţiuni, director economico-financiar, director de îngrijiri, manager de calitate. Investiţia 

necesară pentru dezvoltarea spitalului are la bază un business plan fundamentat pe baza 

bilanţului, contului de profit şi pierdere şi a cash flow-ului previzionate pentru perioada 2017-

2020. 

Calitatea serviciilor medicale 
Serviciile medicale au caracteristici aparte - nu pot fi testate înainte de beneficiari, 

variază de la un furnizor la altul, producerea şi consumul lor sunt concomitente, se 
adresează unor clienţi cu nevoi şi pretenţii ce variază larg, sunt influenţate de finanţe, 
tehnologie, ştiinţa medicală. De aceea, trebuie sa existe obligatoriu compartimente care să 
stabilească şi să impună măcar standardele minime sub care să nu poată exista posibilitatea 
furnizării acestora. Cercetătorii din domeniul sanitar  au ajuns la un consens cu privire la 
modul de definire a calităţii îngrijirilor medicale, afirmând că pentru a dezvolta o definiţie utilă 
este necesară enumerarea tuturor elementelor implicate în obţinerea satisfacţiei pacientului: 

 latura tehnică a îngrijirilor de sănătate – se referă la acurateţea procesului de 

diagnostic şi de tratament, iar calitatea sa este evaluată prin comparaţie cu cel 
mai bun act medical practicat la un moment dat (benkmarking).  

 latura interpersonală a îngrijirilor de sănătate – este reprezentată de elementele 

umaniste ale îngrijirilor de sănătate şi de relaţiile sociale şi psihologice stabilite 
între pacient şi furnizorul de servicii sanitare, concretizate precum şi 
explicaţiile cu privire la boală şi tratament şi informaţiile primite de furnizor de 
la pacientul său. 

 accesibilitatea – se referă la timpul de aşteptare al pacientului pentru a face o 
programare.  

 disponibilitatea resurselor pentru îngrijirile de sănătate - numărul furnizorilor de 

îngrijiri de sănătate; 
 continuitatea îngrijirilor de sănătate - contribuie la obţinerea unui beneficiu maxim 

sau a unei utilizări  maximale a resurselor. 
 Atât aspectul tehnic, cât şi cel interpersonal aparţin în egală măsură ştiinţei şi artei, fără a 
fi posibil să se traseze o linie de demarcaţie foarte clară între acestea. Pacienţii apreciază 
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prioritar latura umană sau interpersonală a îngrijirilor,  considerând-o drept unul dintre cele 
mai importante aspecte pe care aceştia le iau în considerare atunci când sunt în situaţia de a 
evalua calitatea serviciilor medicale. Această afirmaţie se înscrie în spiritul definiţiei celei mai 
acceptate a calităţii, aplicabilă tuturor serviciilor: calitatea reprezintă satisfacerea 
necesităţilor clientului.  
 Având în vedere că, încet-încet, exigenţa pacienţilor a început să crească şi calitatea 
serviciilor medicale de care aceştia beneficiază înregistrează o curbă ascendentă. Spitalul 
trebuie să-şi gândească viitorul nu numai la nivel de supravieţuire, ca până acum, ci şi ca 
ofertant de servicii de calitate şi diversificate pentru utilizatorii din ce în ce mai diverşi şi cu 
aşteptări noi. Odată cu integrarea europeană, pacientul se află în centrul atenţiei, aşa cum 
este deja de mulţi ani în ţările mai vechi membre ale Uniunii Europene, calitatea actului 
medical, în toate componentele sale, fiind cea care va asigura trăinicia spitalului.  

Avem conturate câteva direcţii de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale: 

 elaborarea şi utilizarea procedurilor şi protocoalelor medicale; 

 îmbunătăţirea permanentă a managementului clinic; 

 oferirea posibilităţii profesioniştilor de a efectua audit medical în vederea evitării 
tuturor situaţiilor de risc clinic; 

 participarea cadrelor medicale la programele de Educaţie Medicală Continuă și 
organizarea unor cursuri de perfecţionare în cadrul spitalului în colaborare cu 
facultatea de medicină; 

 stabilirea judicioasă a circuitului pacienţilor în spital de la internare până în momentul 
externării. 

 
Satisfacţia pacienţilor 
 Calitatea se referă în egală măsură la creşterea satisfacţiei pacientului, la auditul 
profesional şi la îmbunătăţirea eficienţei sau reducerea costurilor. O importanţă deosebită se 
acordă în prezent în sistemul sanitar ideii de reacţie de răspuns din partea pacientului şi ideii 
de a oferi acestuia ceea ce îşi doreşte. Satisfacţia pacienţilor înseamnă evaluare cognitivă şi 
reacţie emoţională la elementele structurii (resursele umane, materiale, financiare şi mediul 
spitalicesc), ale procesului (aspecte tehnice şi interpersonale), precum şi la rezultatele 
serviciilor medicale furnizate.  
 Cercetările în domeniu demonstrează că satisfacţia se relaţionează cu percepţia 
aptitudinilor tehnice, inteligenţa şi calificarea personalului medical. Cu toate acestea, 
pacienţii apreciază prioritar aptitudinile de comunicare interpersonală ale personalului 
medical. Pacienţilor trebuie să le fie identificate în primul rând nevoile, pentru ca personalul 
medical să vină în întâmpinarea acestora, utilizând adecvat tehnicile şi procedurile medicale.  
 Pacienţii trebuie întrebaţi ce aşteptări au de la medic. Un aspect  al îngrijirilor medicale 
frecvent studiat este extinderea şi acurateţea comunicării medic–pacient.  
 Satisfacţia pacientului este în strânsă dependenţă de claritatea informaţiilor oferite, şi 
aceasta ar putea fi un semn important al calităţii comunicării medic – pacient. Evaluările 
satisfacţiei pacienţilor referitoare la calitatea serviciilor medicale primite semnalează faptul că 
nemulţumirile sunt generate în proporţie de peste 70% de deficienţe de ordin organizatoric şi 
administrativ (alimentaţie, curăţenie, încălzire, confort, timp de aşteptare) şi mult mai puţin de 
profesionalismul personalului medical (excepţie cazurile de malpraxis). Modul cel mai simplu 
şi mai puţin costisitor de evaluare a calităţii serviciilor de sănătate este măsurarea satisfacţiei 
pacienţilor.  
 
Tendinţa  demografică 

Starea de sănătate este un fenomen complex, social şi biologic, care exprimă nivelul şi 
caracteristicile sănătăţii membrilor unei colectivităţi privite în ansamblu, fiind strâns legată şi 
de calitatea vieţii populaţiei. Starea de sănătate se află într-o relaţie de intercondiţionare cu 
evoluţia socială în ansamblu, cu celelalte componente ale economiei şi calităţii vieţii, fiind 
determinată de nivelul general de dezvoltare economico-socială, de structura consumului, de 
standardul igienei individuale, de gradul de cultură, şi nu în ultimul rând, de sistemul 
îngrijirilor  de sănătate.  
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 Deşi aflată într-un context politic diferit şi într-o anume izolare de ţările vest-europene, 
evoluţia populaţiei şi a fenomenelor demografice din România a urmat constant tendinţa 
celor din ţările vestice ale continentului. Migraţia externă şi scăderea natalităţii au 
schimbat, în ritm rapid, structura pe vârste a populaţiei. Ca  urmare  a  scăderii  natalităţii  
şi  a  creşterii  speranţei  de  viaţă,  procesul  de îmbătrânire  demografică  s-a  accentuat. 
Ponderea  tinerilor  a  fost  devansată  de ponderea vârstnicilor, iar populaţia adultă a 

scăzut ca număr, dar a crescut ca pondere.  
Durata  medie  a  vieţii  în  România  a  

scăzut  uşor  până  în  1997  şi  întreaga 
scădere s-a înregistrat la sexul masculin. 
Indicatorii  demografici  evidenţiază  un  proces  
de  accelerare  a  schimbării modelului  
demografic,  într-un  context  de  criză  
economică  şi  socială,  ce  a  mărit considerabil 
stresul vieţii cotidiene.  
   

 Evoluţia mortalităţii este consecinţa contextului  de  criză  traversat  în  anii  din  urmă,  
dar  şi  a  regimului  alimentar  şi  a condiţiilor generale  de viaţă dinainte  de  1989, ale 
căror  consecinţe asupra vigorii individului ar fi putut să apară în contextul socio-economic 
deteriorate. Mortalitatea este 
indicele care măsoară 
intensitatea pierderii de vieţi 
omeneşti. Valoarea ei a 
crescut, în anii de după 1989, 
în general, la anumite vârste, 
şi la bărbaţi, în special. În 
ultima perioadă, chiar pe 
fondul unui uşor reviriment 
economic, s-a înregistrat o 
nouă recrudescenţă a 
mortalităţii; mai mare la 
bărbaţi decât  la  femei.  
 Dezvoltare  economică  şi  socială  înseamnă  creşterea  nivelului produsului  
intern  brut  pe  locuitor,  dar  şi  a  calităţii  serviciilor,  din  care  cele  de sănătate  au  
impact  imediat. Dificultăţile  pe  care  le-au  întâmpinat  persoanele  cu deficienţe  de  
sănătate,  multe  dintre  ele  vârstnice,  în  accesul  la  asistenţă  şi  în procurarea  
medicamentelor  a  determinat  creşterea  mortalităţii  acestei  categorii  de persoane, în 
ultimii ani, cu 7,3% la bărbaţi şi 4,6% la femei. Sistemul sanitar pare  să fi avut o 
influenţă însemnată în această nouă recrudescenţă a  mortalităţii, pentru  că  ea  s-a  
instalat  în  jurul  vârstei  de  40  de  ani,  şi  la  următoarele  grupe  de vârstă,  la ambele 
sexe - adică acolo  unde  începe să se  instaleze, în general, starea acută şi cronică a 
bolilor umane. Cel  mai  negativ  aspect  al  mortalităţii  este  mortalitatea  infantilă  ale  
cărei valori, deşi mult diminuate faţă de 1989, plasează România în comparabilitate cu 
ţări din lumea a treia şi la mare distanţă de ţările europene, unele chiar în tranziţie. 
 
Gradul de satisfacţie al salariaţilor 
 „Dacă nu ai o slujbă care îţi dă bătaie de cap, atunci nu ai nici o slujbă” (Malcom Forbes). 
Munca este văzută de om nu ca simplu mijloc de obţinere a celor necesare dar şi ca prilej de 
satisfacţie. O mare parte din viaţa noastră este dedicată muncii şi, din această cauză, 
satisfacţia în muncă devine un aspect foarte important al activităţii profesionale, având 
consecinţe importante atât personale cât şi asupra organizaţiei în care se desfăşoară munca. 
Astfel, legătura dintre satisfacţia salariaţilor şi practica managerială este vitală.  
 La nivelul spitalului acordăm o mare atenţie acestui aspect şi periodic aflăm gradul de 
satisfacţie al angajaţilor noştri prin chestionare ce ne sunt utile şi prin sugestiile pe care 
aceştia le fac. 
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SCURTĂ DESCRIERE A SPITALULUI MONZA 

Scurt istoric. “Policlinico di Monza” este un grup medical privat din Italia care a dezvoltat din 
1993 până în prezent zece spitale specializate în efectuarea de intervenții chirurgicale 
complexe și în asigurarea de servicii medicale integrate de înaltă performanță. 

Filosofie. Grupul “Policlinico di Monza” are la bază principii solide cărora li se acordă o 
importanță deosebită: nevoile medicale ale pacientului sunt în centrul preocupărilor, 
specialitățile medicale sunt de înaltă specializare și au un nivel maxim al calității, întregul 
profit este reinvestit în dezvoltarea spitalelor. Printre valorile împărtășite de personalul 
medical și administrativ al grupului se numără atenția față de pacient, pasiunea pentru 
propria profesie și calitatea serviciilor oferite. Metodele de tratament sunt bazate atât pe 
circuitele clinice, cât și pe beneficiile aduse de starea emoțională a pacientului. Amenajarea 
spitalelor încearcă să recreeze atmosfera vieții trăite în familie, fiind o condiție esențială în 
toate fazele de îngrijire medicală. Astfel, veți regăsi în spitale elemente de decor și cromatică 
ce induc o atitudine pozitivă de sănătate psihică și fizică (picturi, gravuri și statuete). 

Prezența în România. În primul rând, mulți pacienți români aleg spitalele italiene pentru 
diferite proceduri de diagnostic și tratament care să corespundă nevoilor lor de sănătate. Pe 
de altă parte, pregătirea personalului medical român este considerată de țările străine, 
inclusiv Italia, ca fiind una la nivel înalt și standarde excelente de calitate. De aceea, 
personalul medical din România este solicitat de structuri medicale din U.E., dar și din afara 
ei. Italia nu face excepție, astfel că în Grup sunt aproximativ 300 de angajați de naționalitate 
română (11% din forța de muncă a Grupului). Relația dintre Grupul “Policlinico di Monza” și 
sistemul românesc de sănătate a început acum peste zece ani și s-a dezvoltat sub diferite 
forme. Din anul 2002, Grupul a inițiat programele de formare profesională post-universitară. 
Datorită acestor acorduri bilaterale de colaborare cu societăți de renume ale sistemului de 
sănătate românesc (Colegiul Medicilor din România, Societatea Română de Cardiologie, 
Societatea Română de Chirurgie Cardiacă și Vasculară) și cu diverse universități din 
România, peste 70 de medici români au beneficiat de cursuri de perfecționare profesională 
în cadrul Grupului Monza. De asemenea, echipe mixte formate din medici italieni și români 
au efectuat și efectuează în continuare, în România, intervenții complexe de chirurgie 
cardiacă, pentru a completa formarea profesioniștilor români. Specialiștii italieni au fost 
prezenți în fiecare an la Congresele Române de Cardiologie, Chirurgie cardiacă și 
Ecocardiografie, fie ca vorbitori sau moderatori, fie pentru a prezenta lucrări științifice. Mai 
mult decât atât, intervențiile chirurgicale cardiace complexe din Italia au fost transmise și 
proiectate în direct profesioniștilor români în sălile de conferință din România. Datorită 
acestor programe realizate în premieră în România, medicii bursieri români, formați în Italia, 
au efectuat primele intervenții de revascularizare miocardică arterială și primele corecții 
complexe ale valvei mitrale. Valoarea educativă a acestor programe a fost apreciată de 
sistemul de sănătate românesc, astfel încât Societatea Română de Chirurgie Cardiacă a 
premiat de mai multe ori Grupul “Policlinico di Monza” pentru această performanță. De 
asemenea, în anul 2007, Academia Oamenilor de Știință din România a premiat cu medalie 
de aur programul de formare profesională post-universitară dedicat medicilor români. 
Pornind de la această colaborare fructuoasă între Italia și România, Grupul Monza a decis să 
fie prezent în sistemul de sănătate românesc, iar în anul 2010 a început construcția Spitalului 
Monza din București, spital care, în prezent, reunește profesioniști români și italieni într-un 
proces de instruire continuă și interactivă. 

Ce caracterizează Spitalul Monza?  

1. Standarde de excelență dedicate pacienților. Spitalul Monza, parte din grupul “Policlinico 
di Monza” ce însumează zece spitale din Italia, este specializat în efectuarea de intervenții 
chirurgicale complexe și în asigurarea de servicii medicale integrate de înaltă performanță. 
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Spitalul Monza a fost gândit ca proiect medical în centrul preocupărilor căruia se află 
pacientul și nevoile acestuia. Astfel, de la început, au fost create circuite speciale pentru 
pacienți și pentru personalul medical. Pornind de la această viziune, Spitalul Monza a creat 
un ambient familial, sigur și confortabil pentru pacienți, și un mediu de lucru multidisciplinar, 
formativ și profesionist pentru personalul medical. 

2. Apartenența la un grup internațional. Înseamnă accesul Spitalului Monza la peste 20 de 
ani de expertiză și inovație în domeniul medical, oferirea unor servicii medicale la standarde 
de calitate europene, precum și formarea profesională continuă a personalului medical în 
centre internaționale de prestigiu. În plus, colaborarea permanentă între medicii grupului face 
posibilă realizarea anumitor intervenții cu grad mare de dificultate sau în premieră pentru 
România. 

3. Specialiști aproape de oameni. În Spitalul Monza, pacienții se bucură de toată atenția din 
partea unor doctori cu reputație în medicina românească. În oricare dintre centrele 
specializate ale acestui spital medicii sunt dedicați nu doar profesiei, ci mai ales oamenilor 
de care au grijă.Experiența și competența specialiștilor din cadrul Spitalului Monza sunt 
obținute atât prin stagii de practică în mari centre universitare din țară și din străinătate, cât și 
prin cazuistica complexă cu care s-au confruntat. Astfel, în România, anumite intervenții pot 
fi realizate doar la Spitalul Monza.  

4. Îngrijire multidisciplinară complexă. Spitalul Monza acoperă toată aria de specialități 
necesare tratării pacientului, oferind atât servicii de diagnostic și tratament, cât și de 
recuperare medicală. Această continuitate a îngrijirii medicale permite monitorizarea evoluției 
pacientului nu numai în faza pre și post-operatorie, ci și în faza de recuperare, când pot 
apărea complicații particulare, situații în care medicii pot să intervină rapid. Mai mult, 
complexitatea tratamentelor garantează asistența medicală pentru toate complicațiile 
pacientului, nefiind necesar transferul pacienților în alte structuri medicale. Scopul acestui tip 
de îngrijire medicală este recuperarea rapidă a pacientului, care se poate reintegra astfel în 
viața de familie și își poate relua, în condiții normale, activitățile de zi cu zi.  

5. Tehnologie performantă. Grupul “Policlinico di Monza” reprezintă un centru de referință în 
Europa de Est în ceea ce privește dotarea cu aparatură de top, marca celor mai renumiți 
producători în domeniul medical, lideri mondiali în tehnologia medicală. Astfel, competența 
specialiștilor noștri este susținută de cea mai avansată tehnologie existentă pe piață în 
radiologie – imagistică, cardiologie, neurologie, ecografie, monitorizare, anestezie și terapie 
intensivă (ATI).  

6. Asistență integrată de specialitate. Colaborarea strânsă dintre specialiști permite 
optimizarea utilizării resurselor tehnologice și profesionale ale spitalului, cu obiectivul de a 
reduce riscul clinic al pacientului și de a îmbunătăți prestația medicală. Pentru a preveni 
evenimentele medicale neplăcute, abordarea Spitalului Monza este bazată pe evaluarea 
riscului clinic. Astfel, înainte de orice act invaziv asupra pacientului, se realizează o verificare 
preventivă a riscului cardiologic, pneumologic, infecțios, nefrologic sau de altă natură, 
evitându-se astfel complicațiile care determină o spitalizare prelungită în timp, sau chiar 
evenimente fatale.  

7. Implicare socială. Prin formarea profesională la nivel de excelență și crearea unor condiții 
de muncă ce încurajează performanța în propria țară, Spitalul Monza contribuie la atragerea 
specialiștilor de elită în sistemul medical românesc, precum și la reducerea migrației 
profesioniștilor și a numărului de pacienți care pleacă în alte țări pentru îngrijire medicală de 
calitate. Profitul obținut de Spitalul Monza este reinvestit pe teritoriul României. Acesta este 
folosit la îmbunătățirea practicii medicale (tehnologie și formare profesională) și, prin 
intermediul Fundației Monza, pentru a oferi servicii medicale în beneficiul persoanelor aflate 
în dificultate.  

8. Centre de excelență și specialități. Datorită experienței substanțiale a Grupului “Policlinico 
di Monza” în dezvoltarea centrelor specializate în afecțiunile inimii, Spitalul Monza din 
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România a fost deschis, în iulie 2012, ca centru de excelență în chirurgia cardiovasculară. 
Pe măsură ce s-au dezvoltat și alte secții, specialitățile inimii au fost integrate în Cardiac 
Center, singurul centru medical privat din România care cuprinde toate specialitățile inimii 
într-un singur loc, asigurând servicii integrate de diagnostic, tratament și reabilitare: 
cardiologie, cardiologie intervențională, electrofiziologie și aritmologie, chirurgie 
cardiovasculară și reabilitare cardiovasculară. În octombrie 2013, a fost 
lansat Cardiopediatric Center, singurul centru cu servicii integrate din România dedicat 
afecțiunilor inimii la copii, încă din primele zile de viață, și adolescenți: cardiologie pediatrică, 
cardiologie intervențională pediatrică, electrofiziologie și aritmologie, chirurgie 
cardiovasculară pediatrică, anestezie și terapie intensivă pediatrică, și reabilitare 
cardiovasculară. Printre afecțiunile tratate se numără atât malformațiile congenitale cardiace 
simple, cât și cele cu un grad înalt de complexitate. Centrele de Excelență Ares se ocupă 
cu radiologie și cardiologie intervențională, și s-au remarcat pe piața serviciilor medicale prin 
oferirea unui act medical responsabil și a unei alternative în ceea ce înseamnă medicina 
tradițională, asigurând tratamente minim invazive în locul tratamentelor clasice. Din 
octombrie 2016, Centrele de Excelență Ares sunt prezente în cadrul Spitalului Monza, și vor 
funcționa în strânsă colaborare cu următoarele secții: Cardiologie clinică, Chirurgie 
cardiovasculară (inclusiv cea pediatrică), Chirurgie vasculară, Anestezie și terapie intensivă, 
Electrofiziologie, Radiologie Imagistică Medicală. Cardiomyopathy Center este singurul 
centru medical din România și unul din cele 5 centre din Europa care se ocupă de 
diagnosticul și tratamentul cardiomiopatiei hipertrofice obstructive. Afiliat centrului din Italia, 
Cardiomyopathy Center beneficiază de experiența a peste 500 de cazuri operate. Centrul 
pune la dispoziția pacienților specialiști dedicaţi, care fac posibilă efectuarea tuturor 
examenelor clinice și paraclinice necesare diagnosticului dar și a analizei genetice, extrem 
de importantă în cazurile cu transmitere familială. Brain Institute, centrul specializat în 
neurochirurgie modernă dezvoltat în parteneriat cu Spitalul Monza, a fost lansat în februarie 
2014. Afecțiunile creierului la adulți și copii sunt tratate la standardele practicate în cele mai 
bune centre de neuroștiinte din lume. Brain Institute reunește cei mai experimentați 
specialiști din neurochirurgia românească modernă: neurochirurgie, neuro-anestezie, ORL – 
chirurgia transnazală a adenomului hipofizar, neuroradiologie intervențională, neurologie, 
neuro-endocrinologie și reabilitare neuro-motorie. Urology Center din cadrul Spitalului 
Monza este un centru de excelență în urologie, special conceput pentru a trata orice 
afecțiune din această arie: de la o banală infecție urinară până la cele mai grave forme de 
cancer. Misiunea Centrului este de a oferi îngrijire personalizată de specialitate fiecărui 
pacient, la cele mai înalte standarde de performanță, printr-o abordare multidisciplinară, 
folosind tehnologie medicală de ultimă generație. Bari Clinic este centrul de excelență din 
cadrul Spitalului Monza care se ocupă cu tratamentul chirurgical al obezității. Chirurgia 
bariatrică este reprezentată de totalitatea procedeelor chirurgicale care au ca scop scăderea 
ponderală și se adresează persoanelor care suferă de obezitate. O dată cu scăderea 
ponderală, se îmbunătățește semnificativ starea de sănătate, calitatea vieții și crește 
încrederea în forțele proprii. Woman’s Health Academy, lansat la începutul anului 2015, 
este programul de prevenție și tratament a celor mai frecvente tipuri de cancer întâlnite în 
rândurile femeilor: cancerul de sân și cancerul de col uterin. Programul cuprinde un pachet 
de servicii integrate de screening coordonat de dr. Alina Sturdza, specializată în evaluarea, 
diagnosticarea și tratarea patologiei tumorale în cancerul feminin. Dr. Sturdza asigură o 
monitorizare constantă pe tot parcursul procesului de tratament — serviciul de case 
management pe acest segment este unic în România.  

9. Specialități medicale și chirurgicale. Toate centrele beneficiază de suportul Ambulatoriului 

Integrat de Specialitate, al Departamentul de Radiologie și Imagistică medicală și al 
Laboratoarelor de analize medicale. La acestea se adaugă specialitățile 
medicale (medicină internă, pneumologie, gastro-enterologie și endoscopie, nefrologie, 
diabetologie, pediatrie, endocrinologie), cele chirurgicale (chirurgie generală și bariatrică, 
chirurgie toracică, chirurgie proctologică avansată, ortopedie și traumatologie, ortopedie 
pediatrică, chirurgie urologică, flebologie, ORL, chirurgie urologică, chirurgie estetică și 
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reparatorie) și serviciile medicale conexe (ATI – Anestezie și Terapie Intensivă, Unitate 
Transfuzie Sanguină, stomatologie și implantologie, cameră de gardă, compartiment primiri 
urgențe și spitalizare de zi).  

10. Profilul didactic. Spitalul are un contract cu Facultatea de Medicină a Universitații Titu 
Maiorescu, școlile postliceale de asistente medicale și moașe, precum și alte instituții de 
învățământ de specialitate în domeniul medical. În prezent studenții facultății de medicină ai 
Universității Titu Maiorescu desfășoară stagiile de semiologie chirurgicală an III (2 grupe), 
urologie an V (curs și stagii) iar cei de la AMG stagii și cursuri în specialitatea chirurgie 
cardiovasculară. Avem în vedere perfectarea și dezvoltărea relațiilor contractuale dintre 
Spitalul Monza și Universitatea „Titu Maiorescu” privind studiile de licență, postuniversitare, 
masterale și doctorale conform contractului încheiat. De asemenea, in cadrul spitalului se 
organizeaza cursuri de formare profesionala pentru profesionistii din domeniul sanitar in 
colaborare cu centrele de formare profesionala din Italia si cu institutii din Romania, cursuri 
certificate de autoritatile competente si recunoscute ca educatie medicala continua (EMC). 

11. Profilul științific. Spitalul Centrul cardiovascular „Policlinico di Monza”, prin dotările pe care 
le are și prin profesioniștii care lucrează poate desfășura activități de cercetare clinică și 
bioinginerie în domeniul medical. Pentru a formaliza această preocupare a noastră am depus 
la Ministerul Sănătății documentația necesară avizării pentru derularea de studii clinice și s-a 
obținut certificarea. Ariile de interes sunt: patologia cardiovasculară, chirurgia 
cardiovasculară și tehnici chirurgicale, imagistica medicală generală și cardiacă în paticular, 
prevenția cardiovasculară și a obezității în mod particular, chirurgia ortopedică și protezarea 
intraarticulară precum și chirugia generală, oncologică și terapia intensivă. Avem ca obiectiv 
înfiinţarea unui colectiv de cercetare în ariile de interes care în colaborare cu Academia de 
ştiinţe medicale şi facultatea de medicină a UTM să dezvolte cercetarea ştiinţifică medicală a 
spitalului. Activitățile medicale de cercetare clinică, precum și experiența dobândită vor fi 
diseminate atât prin acțiuni științifice adresate profesioniștilor din domeniul sanitar cât și prin 
publicații în reviste de specialitate. Avem autorizarea ANT pentru efectuarea de transplant 
renal cu donator cadavru nr 1/29.01.2015. 

12. Dotări și echipamente - Structură spital. Construit pe o suprafață de 18.000 mp distribuiți 

pe nouă niveluri, Spitalul Monza a fost gândit ca proiect medical în centrul preocupărilor 
căruia se află pacientul și nevoile acestuia. Astfel, de la început, au fost create circuite 
speciale pentru pacienți și pentru personalul medical. Pornind de la această viziune, Spitalul 
Monza a creat un ambient familial, sigur și confortabil pentru pacienți, și un mediu de lucru 
multidisciplinar, formativ și profesionist pentru personalul medical. Clădirea este, așadar, 
orientată către simplitatea funcțională și se caracterizează prin distribuirea pe nouă niveluri 
dedicate astfel: un etaj pentru servicii generale; un etaj destinat publicului; două etaje 
dedicate diagnosticului și studiilor medicale; trei etaje pentru recuperare și tratament; un etaj 
pentru chirurgie, chirurgie de zi și terapie intensivă; și un  etaj pentru zona critică (sălile 
operatorii, laboratoarele de cardiologie intervențională și terapia intensivă). În prezent, 
Spitalul Monza are 154 de paturi, peste 240 de angajați și 50 de colaboratori, care deservesc 
aproximativ 2.500 de pacienți pe lună. Spitalul este dotat cu două blocuri operatorii a câte 
patru săli de operații fiecare, precum și cu două laboratoare de angiografie. Prevenția 
infecțiilor în intervențiile chirurgicale este extrem de importantă și, în acest sens, Spitalul 
Monza acordă atenție fiecărui detaliu, având inclusiv o zonă proprie de sterilizare a 
instrumentelor medicale și patru izolatoare (zonă septică) pentru pacienții cu infecții. Mai 
mult, pentru a evita infecțiile microbiene sau bacteriene în zona intervențiilor chirurgicale, 
pacienții care urmează a fi operați sunt consultați în prealabil de un medic stomatolog pentru 
problemele dentare. Din punct de vedere tehnologic, Spitalul Monza din București este 
dotat cu cea mai sofisticată și inovatoare tehnologie. Grupul “Policlinico di Monza” reprezintă 
un centru de referință în Europa de Est în ceea ce privește dotarea cu aparatură de top a 
spitalelor sale, echipamente produse de cei mai renumiți producători în domeniul medical, 
lideri mondiali în domeniu: 2 blocuri operatorii cu câte 4 săli de operatii chirurgicale cu 2 
structuri independente de sterilizare a materialelor și instrumentarului chirurgical și robot 
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chirurgical tip DaVinci; 2 Sali de cardiologie interventionala cu câte un angiograf si 1 sala cu 
aparatura necesară serviciului de electrofiziologie/aritmologie modern complet utilat pentru 
orice fel de aritmie cardiacă, inclusiv fibrilație atrială; 15 paturi  de terapie intensiva din care 9 
paturi de ATI cardiovascular si 7 paturi de supraveghere postanestezica (SPA); 6 paturi de 
terapie intensiva coronariana (UTIC); 2 sali /unitate de RMN General Electric de 1,5 Tesla cu 
dotările necesare (antene și soft) pentru explorare cardiacă, neurologică, osteoarticulară, 
mamară și generală; 1 computer tomograf (CT) General Electric cu 64 slice, ultrarapid ce 
asigură condiții superioare pentru explorarea cardiacă și angiografică la orice nivel dar și CT 
generală în condiții de expunere redusă la radiații; aparat de Rx pentru investigatii osoase si 
pulmonare, cu teleradiograf și posibilități de reconstrucție a întregului schelet; aparat de Rx 
pentru examinari care necesita si investigatii flouroscopice sau cu substanta de contrast; 
ortopantograf; 2 aparate de Rx mobil pentru Blocul operator respectiv pentru radiografii la pat 
în secțiile spitalului; 1 mamograf; 2 ecografe generale cu sonde pentru majoritatea 
segmentele; 3 ecocardiografe GE performante inclusiv cu explorare transesofagiană; 2 
ecocardiograf mobil GE pentru blocul operator și ATI; 4 endoscoape pentru endoscopia 
digestivă superioară și inferioară; 2 bronhoscoape; săli de operație pentru chirurgie 
cardiovasculară cu posibilități de circulație extracorporeală, balon de contrapulsație și 
oxigenare extracorporeală; aparatură operatorie laparoscopică pentru sfera digestivă, 
ortopedică, ginecologică și urologică; aparatură operatorie specifică activităților de 
neurochirurgie (microscop, neuronavigație, neuromonitorizare); aparatura electromedicala; 
aparatură și dispozitive pentru kinetoterapie și recuperare medicală; aparatură pentru 
sterilizare instrumentar și material moale; aparate/cărucioare de urgență cu toate dotările 
necesare inclusiv defibrilator pe fiecare etaj inclusiv în camera de gardă; cameră de gardă cu 
staționar de supraveghere și resuscitare cu monitor de funcții vitale, electrocardiograf și 
defibrilator, aparat pentru hemoleucogramă, EAB și biochimie. Astfel, competența 
specialiștilor noștri este susținută de cea mai avansată tehnologie existentă pe piață în 
radiologie – imagistică, neurologie, cardiologie, ecografie, monitorizare, anestezie și terapie 
intensivă (ATI).  

Serviciul hotelier oferit pacienților este asigurat de rezervele single spațioase și 
confortabile, dotate cu baie, aer condiționat, cutii de valori cu cifru, TV și internet. De 
asemenea, ei pot beneficia și de rezerve VIP cu încăperi adiacente. De asemenea, Spitalul 
Monza pune la dispoziția pacienților și vizitatorilor săi un spațiu de parcare, o cafenea, un 
restaurant și un spațiu special amenajat pentru jocuri, dedicat copiilor internați.  

Ambulatoriul integrat de specialitate are cabinete în specialitățile: Gastroenterologie, 
Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Ginecologie, Urologie, Chirurgie vasculară, 
Chirurgie plastică si reparatorie, Chirurgie toracică, Neurologie, Endocrinologie, 
Neurochirurgie, Pneumologie, Chirurgie generală, Chirurgie cardiovasculară, Cardiologie, 
ORL, Oftalmologie, Ortopedie-traumatologie, Medicină internă, Nefrologie, Recuperare, 
Medicină fizică și balneologie.     

 

I. CONSULTAREA INTERNĂ ŞI ANALIZELE GAP 

 Discuţiile purtate în interiorul spitalului sunt necesare pentru a ne asigura că procesul 
strategic de dezvoltat cuprinde toate departamentele vizate. Datele culese sunt apoi supuse 
analizei GAP. Acesta este un proces sistematic care evidenţiază diferenţa sau decalajul 
dintre ceea ce produc planurile sau organizarea existentă în prezent şi ceea ce avem nevoie 
pentru a performa în viitor. În esenţă, această analiză (GAP) se învârte în jurul a patru 
întrebări-cheie: Unde ne aflăm în prezent într-o anumită zonă de interes? Încotro ne 
îndreptăm? Unde vrem să ajungem? Cum vom ajunge acolo? 

 În cazul spitalului nostru, datele trebuie să cuprindă atât aspectele clinice cât şi pe cele 
administrative iar forma de prezentare de tip grilă va cuprinde 4 aspecte principale: 

1. serviciile curente furnizate, ce includ detalii asupra facilităţilor oferite;  



 

12 
 

2. conducerea secţiei sau departamentului respectiv; 
3. impactul (aspecte pozitive şi negative) asupra secţiei sau departamentului 

respectiv; 
4. obiective viitoare propuse pentru secţiile sau departamentele respective în 

vederea eficientizării şi concordanţei între serviciile medicale oferite şi cerinţe. 
 Aceste procese trebuie să descopere în acelaşi timp o serie de riscuri operaţionale şi 
strategice, riscuri de care se va ţine seama în adoptarea strategiei. 

 

II. ANALIZA MEDIULUI INTERN ŞI A FACTORILOR EXTERNI (Analiza SWOT) 

Complementar analizei interne o importanță deosebită o are analiza mediului extern 
în găsirea căilor realizare a strategiei propuse. Aceste puncte de vedere acoperă o serie de 
aspecte precum:  

 Politica de dezvoltare în cadrul Ministerului Sănătății;  

 Necesitățile populației deservite;  

 Piața serviciilor medicale private din Romania care este în creștere, pe fondul migrării 
pacienților de la unitățile medicale de stat către unitățile medicale private;  

 Legislația sanitară care se află într-o schimbare continuă: Legea nr.95/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 46/2003, Legea drepturilor 
pacientului; Ordinul nr. 29/2003, privind introducerea colectarii electronice a setului 
minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România, cu modificările 
ulterioare.  

PUNCTE TARI (STRENGHTS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

Brand cunoscut de peste 20 ani in piata serviciilor 
medicale private din Europa; apartenența la un grup 
internațional;  

Spitalul Monza nu are acoperire națională;   

 

Singurul centru medical privat din România care 

cuprinde toate specialitățile inimii într-un singur loc, 

asigurând servicii integrate de diagnostic, tratament și 

reabilitare: cardiologie, cardiologie intervențională, 

electrofiziologie și aritmologie, chirurgie cardiovasculară 

și reabilitare cardiovasculară. 

Spitalul Monza nu este spital clinic; 

Echipamente medicale moderne, tehnologii de ultima 
generatie; staţiile de tratare a aerului în blocurile 
operatorii şi terapiile intensive reduce semnificativ riscul 
pentru infecţiile asociate actului medical;  

Spitalul Monza nu are un nucleu de cercetare 

științifică medicală atestat, conform legislației, care 

să-i permită accesarea de fonduri europene în 

proiecte de cercetare; 

Medici cu experienţă vasta, renumiţi în medicina 
românească, capabili să ofere tratamente la standarde 
europene; colaborarea cu medici renumiți din Italia; 
formarea profesională continuă a personalului medical în 
centre internaționale de prestigiu; 

 

În spital exista un număr suficient de specialităţi (şi linii 
de gardă corespunzătoare organizate in funcţie de 
solicitare); 

 

Serviciile prestate acoperă necesităţile zonei deservite; 
serviciile de diagnostic și tratament, cât și de recuperare 
medicală asigură o continuitate a îngrijirii medicale 
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permiţând monitorizarea evoluției pacientului nu numai în 
faza pre și post-operatorie, ci și în faza de recuperare; 

Calitatea datelor raportate; existenţa unui sistem 

informatic integrat care interconectează toate serviciile 

medicale şi care permite o mai bună gestionare a 

fondurilor disponibile; rezultă prognoze capabile să 

crească adaptabilitatea sistemului la nevoile reale ale 

populaţiei; fișa electronică a pacientului utilă în raportare 

şi cercetare medicală; 

 

Ambulatoriul integrat de specialitate cuprinde toate 

specialitatile medicale; dotare corespunzătoare;  
 

Management al calităţii implementat prin certificarea ISO 

9001/2008; 
 

Colaborarea cu Facultatea de medicină a Universității 

Titu Maiorescu / București. 
 

În Spital există Camera de Gardă ce urmează a fi 

transformată în CPU cu consecinţe favorabile (ICM 

crescut); 

 

Personal TESA foarte bine pregatit si motivat;  

Condiţii hoteliere excelente; Parcare proprie cu locuri 

disponibile 24/24; Restaurant și cofeterie pentru vizitatori 

şi pacienţi;  

Politică de marketing bine conturată; 

  

Localizare cu acces facil din toate zonele Bucureştiului; 
 

 

OPORTUNITĂŢI (OPPORTUNITIES) AMENINŢĂRI (RISCURI) THREATS 

Implementarea noii legislații în domeniul sănătății 

referitoare la autorizarea și funcționarea unităților 

spitalicești private;  

Birocraţie, centralizare, cadrul legislativ în continuă 

schimbare; 

Dezvoltarea pieței de asigurări medicale private; Concurenţa spitalelor private; 

Existența unui sistem public de sănătate subfinanțat care 

nu poate raspunde solicitărilor și exigențelor pacienților; 

Nivelul de trai scăzut a populaţiei din cauza ratei mari 

a şomajului şi tendinţei crescute de îmbătrânire a 

populaţiei; 

Dezvoltarea turismului medical și incheierea de convenții 

cu diverse companii externe;  

Tendinţa migrării corpului medical către ţările UE cu 

standard de viaţă ridicat; 
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Accesarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea 

unor noi proiecte de cercetare medicală și de investiții în 

colaborare cu partenerii noștri interni și externi;  

Standarde şi criterii de acreditare şi avizare a 

spitalelor la cote de exigenţă maximă (aplicate 

diferenţiat, în mod subiectiv,  în sistemul public şi cel 

privat); 

Integrarea în UE prin creşterea competenţelor,  a calităţii 

actului medical  şi a posibilităţilor de dezvoltare. 

Colaborări cu spitale similare din ţările UE şi cu alte 

organizaţii neguvernamentale. 

Obişnuinţa pacienţilor de a se adresa spitalelor 
publice susţinută de paradigma că serviciile medicale 
sunt gratuite;  

 

Adresabilitate crescută a unei comunităţi bine conturate; 

Schimbare de adresabilitate a populației care recunoaște 

avantajele serviciilor medicale in sistem privat;  

Aglomerarea, frecvent nejustificată, a furnizorilor de 
servicii medicale private într-o anumită arie teritorială;  

 

Colaborarea cu facultatea de medicină: transformarea în 

spital clinic și dezvoltarea cercetării științifice medicale. 

 

 

III. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE, DEZVOLTAREA 
STRATEGIEI ŞI A PLANULUI DE IMPLEMENTARE. 

 Având la bază valorile organizaţionale, 

 Adaptare la cerinţele pacienţilor 24 din 24 de ore; 

 Crearea şi menţinerea unui climat de muncă în care fiecare participant să contribuie la 
îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor medicale furnizate; 

 Credem în valorile coparticipării, cunoaşterii, încrederii, lucrului în echipă, integrităţii şi 
respectului reciproc; 

 Măsurarea constantă şi îmbunătăţirea continuă a rezultatelor serviciilor medicale prestate; 

 Suntem atenţi la orice oportunitate pentru a îmbunătăţi tot ceea ce facem. 

am conturat ca OBIECTIV PRINCIPAL al strategiei noastre de dezvoltare:  Spitalul nostru 

are ca scop furnizarea de servicii de îngrijire medicală pacienţilor la standarde de 

excelență. Lucrăm împreună pentru a dezvolta şi îmbunătăţii permanent calitatea 

îngrijirilor medicale şi mediul de lucru al personalului medical. 

 Fiecare obiectiv este gândit şi fundamentat pentru a susţine realizarea obiectivului 

principal. Acestea sunt formulate astfel încât să raspundă la problemele ridicate în timpul 

consultărilor interne, a analizelor GAP şi a analizei SWOT. 

 

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT 
 

1. Identificarea problemelor de sănătate a pacienţilor ca punct de plecare al planificării, 
dezvoltării şi organizării serviciilor noastre pe termen mediu și lung; Furnizarea unor 
servicii medicale la standarde de excelenţă pacienţilor;   

2. Implementarea unei politici de management clinic şi de identificare a riscurilor clinice si 
non clinice - monitorizarea aplicării standardelor de siguranţă a pacienţilor şi angajatilor 
şi a evenimentelor adverse prin audit clinic periodic; 

3. Acreditarea naţională a spitalului; 
4. Menţinerea certificării sistemului de management al calităţii ISO 9001:2008,   
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5. Obţinerea unui nivel de competenţă mai înalt în clasificarea pe categorii a spitalelor la 
nivel naţional; 

6. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice medicale ca parte integrantă a funcţionării generale a 
spitalului şi ca sursă de venituri pentru spital; crearea unui colectiv de cercetare 
împreună cu facultatea de medicină şi partenerii noştri europeni din mediul academic, 
înscrierea în Academia de Ştiinţe Medicale din România;  

7. Dezvoltarea de noi strategii de marketing pentru promovarea profilului spitalului 
(publicitatea instituţională, publicitate web, publicaţii de specialitate) şi prin promovarea 
premierelor medicale, intervenţiilor chirurgicale complexe, unice în Romania; 

8. Realizarea indicatorilor financiari contabili; 
9. Completarea necesarului de aparatură medicală de ultimă generaţie conform politicii 

financiare şi planului de investiţii a spitalului. 
 

 

  
 
 
 

Pacienţilor trebuie să le fie identificate în primul rând 

necesităţile, pentru ca personalul medical să vină în 

întâmpinarea acestora, utilizând adecvat tehnicile şi 

procedurile medicale.  

Spitalul îşi asumă obligaţia să furnizeze o calitate foarte 

bună, de excelență, a serviciilor medicale. În următorii ani 

ne vom focaliza eforturile în a utiliza procesul de 

acreditare națională pentru a îmbunătăţii calitatea 

serviciilor noastre. Protocoale moderne pentru fiecare 

serviciu medical nou furnizat. Vom demonstra folosirea  

judicioasă a  fondurilor provenite din furnizarea acestor 

servicii.  

Obiectivul strategic 1 

Identificarea problemelor 

de sănătate a pacienţilor 

Furnizarea pacienţilor de 

servicii medicale la 

standarde de excelență  

  Siguranța pacienților și a salariaților – obiectiv major în 

managementul organizațional.  

  Monitorizarea aplicării standardelor de siguranţă a 

pacienţilor şi angajatilor şi a evenimentelor adverse prin 

audit clinic periodic. Implementarea unui management al 

calității cu caracter preventiv. 

Obiectivul strategic 2 

Asigurarea unui 

management clinic şi de 

identificare a riscurilor 

clinice si non clinice 
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  În spital există un sistem de autoevaluare a activității 

medicale pentru a o îmbunătăți continuu. Conceptul de 

management al calității este înțeles și acceptat de șefii 

structurilor și de angajați.  

Preocuparea pentru calitate este efectivă, reală. 

 

Obiectivul strategic 3 
 
 
Acreditarea naţională a 

spitalului 
 

ISO 9001 este standardul cu cea mai largă răspândire și 

aplicare în privința asigurării condițiilor de calitate ale 

serviciilor pe care un furnizor le livrează clienților săi. 

Certificarea este recunoașterea faptului că sistemul de 

management al calității implementat îndeplinește 

cerințele standardelor de calitate. Ajută spitalul la 

îmbunătățirea imaginii organizației și plasarea acestuia 

pe piața concurențială într-o poziție avantajoasă pentru 

cucerirea de noi nișe pe piața serviciilor medicale. 

Obiectivul strategic 4 
 

Menţinerea certificării 
sistemului de 

management al calităţii 
ISO 9001:2008 

 

  

Asigurarea cerințelor conform ordinului MS 323/2011, 

publicate în MO 274/2011, în vederea clasificării spitalului 

Monza în categoria a III-a de competență. 

  

 

Obiectivul strategic 5 
 
Obţinerea unui nivel de 

competenţă mai înalt în 

clasificarea pe categorii 

a spitalelor la nivel 

naţional; 
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 Elaborarea Strategiei de Cercetare a spitalului. Crearea 

unui nucleu de cercetare responsabil de coordonarea şi 

promovarea activităţilor de cercetare; Identificarea altor 

potenţiali parteneri şi conlucrarea cu aceştia în domeniul 

cercetării; Promovarea realizărilor spitalului în acest 

domeniu de cercetare şi promovarea beneficiilor activităţii 

de cercetare pentru pacienţi şi pentru industria 

românească (transfer tehnologic).  

Obiectivul strategic 6 

Dezvoltarea cercetării ca 

parte integrantă a 

operaţiunilor generale ale 

spitalului şi ca o 

caracteristică a valorii 

acestuia 

 

 O comunicare eficientă impune dezvoltarea unui sistem 
de relaţii care constă în îndeplinirea aşteptărilor 
pacienţilor şi a intereselor pe termen lung ale spitalului.  
Acest sistem presupune:  
• accesul pacienţilor la serviciu în orice moment;  
• pacienţii apreciază mai mult relaţiile cu spitalul când 
acesta face efortul de a menţine un contact permanent;  
• deoarece spitalul şi ambulatoriul influenţează nivelul 
aşteptărilor pacienţilor prin promisiunile implicite şi/sau 
explicite, un punct important în satisfacerea necesităţilor 
acestora îl reprezintă respectarea promisiunilor.  
 

 

Obiectivul strategic 7 

Dezvoltarea de noi 

strategii de marketing 

pentru promovarea 

profilului spitalului 

  
Spitalului Monza are la baza un business plan foarte bine 

fundamentat care impune respectarea anumitor indicatori 

financiari prevazuti in contul de profit si pierdere si cash 

flow. Bugetul de venituri si cheltuieli întocmit anual, cash 

flow-ul si planul de investitii se analizeaza lunar si se 

urmareste permanent realizarea lor prin implicarea tuturor 

sefilor de departament. 

 

 

Obiectivul strategic 8 

Realizarea indicatorilor 

financiari contabili 
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OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG 
 

1. Adaptarea structurii organizatorice în concordanță cu cerințele de servicii medicale a 
comunității deservite;  

2. Menținerea standardelor de calitate a serviciilor medicale oferite; Consolidarea şi 
dezvoltarea poziţiei noastre pe piaţa furnizorilor de servicii medicale din România şi 
Europa pentru a deveni un centru de excelenţă recunoscut în mai multe specialităţi 
medicale; 

3. Obţinerea statutului de "spital clinic" prin trasformarea, în parteneriat cu Universitatea 
Titu Maiorescu, secţiilor chirurgie, chirurgie cardiovasculară şi urologie în secţii 
clinice, în primă etapă; 

4. Înscrierea spitalului în cadrul altor programe nationale înafara celor existente: 
Programul naţional de boli cardiovasculare, Programul naţional de diagnostic şi 
tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta - radiologie intervenţională; 
Programul naţional de oncologie;  

5. Dezvoltarea procedurilor de transplant de organe şi obţinerea avizării necesare;  
6. Diversificarea asocierii cu furnizori de servicii de sănătate din ţară şi din afara ţării 

pentru a crea parteneriate;  
7. Menţinerea nivelului înalt de pregătire profesională a personalului prin furnizarea unui 

mediu optim de dezvoltarea educaţională şi profesională. Spitalul Monza trebuie să 
devină opţiunea preferată pentru personalul medical, astfel încât să ocupe o poziţie 
recunoscută între spitalele naţionale;  

8. Contribuţii la politicile medicale şi la dezvoltarea unor alianţe eficiente cu alte 
comunităţi furnizoare de servicii de sănătate. 
 

Planul de investiții se realizează prin identificarea nevoilor 

spitalului (aparatură medicală de ultimă generație) în 

oferirea de servicii medicale de excelență și în 

concordanță directă cu bugetul de venituri și cheltuieli 

precum și cash flow-ul bugetat. 

 

Obiectivul strategic 9 

Completarea necesarului 

de aparatură medicală de 

ultimă generaţie 

 

Obiectivul strategic 9 

Completarea necesarului 

de aparatură medicală de 

ultimă generaţie 
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Înființarea de noi compartimente/secții în 

conformitate cu cerințele obiective ale pacienților din 

comunitatea pe care o deservim (structură flexibilă, 

adaptabilă la nevoi).  

De exemplu – dezvoltarea specialității oncologie: 

diagnostic, tratament multimodal complex.  

 

 

Obiectivul strategic 1 

Adaptarea structurii 

organizatorice în 

concordanță cu cerințele 

de servicii medicale 

 

Obiectiv permanent realizabil prin: 

 Menținerea standardelor de calitate a serviciilor 
medicale oferite; 

 Spitalul Monza: centru de excelenţă în diagnostic, 
tratament şi cercetare medicală, recunoscut în mai 
multe specialităţi medicale; 

 Politică de marketing eficientă; 

 

Obiectivul strategic 2 

Consolidarea şi 

dezvoltarea poziţiei 

noastre pe piaţa 

furnizorilor de servicii 

medicale din România şi 

Europa 

Obiectiv realizabil prin: 

 Colaborarea cu facultatea de medicină a Universităţii 
Titu Maiorescu – Bucureşti. 

 Promovarea cadrelor medicale existente, ce 
îndeplinesc condiţiile standerdelor naţionale, cu statut 
de cadre didactice.  

 Integrarea unor cadre didactice în activitatea clinică. 

 

 

Obiectivul strategic 3 

 

Obţinerea statutului de 

"spital clinic"   
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În prezent spitalul beneficiază de următoarele 
programe naţionale: CCV adulţi; CCV pediatrie, TAVI 
(tehnici chirurgicale transarteriale); 

Ne-am propus să accesăm:  

 Programul naţional de boli cardiovasculare; 

 Programul naţional de diagnostic şi tratament cu 
ajutorul aparaturii de inalta performanta; 

 Programul naţional de oncologie. 
 

 

Obiectivul strategic 4 

Înscrierea spitalului în 

cadrul altor programe 

nationale înafara celor 

existente 

Avem autorizarea ANT pentru efectuarea de transplant 

renal cu donator cadavru nr 1/29.01.2015.  

Spitalul Monza îşi propune să obţină acreditarea şi în 

vederea desfășurării activității de prelevare, procesare, 

stocare, conservare, distribuție, transport și/sau 

transplant de organe, țesuturi și/sau celule de origine 

umană în scop terapeutic. 

Ne propunem ca serviciile medicale oferite de noi sa fie 
accesate de orice pacient, roman, comunitar sau 
extracomunitar. Echipa manageriala analizeaza 
permanent orice oportunitate de a incheia diverse 
parteneriate cu furnizori straini pentru a oferi cele mai 
bune servicii la preturi competitive.  

 

 

Obiectivul strategic 5 

Dezvoltarea procedurilor 

de transplant de organe şi 

obţinerea avizării 

necesare 

Obiectivul strategic 6 

Diversificarea asocierii cu 

furnizori de servicii de 

sănătate din ţară şi din 

afara ţării pentru a crea 

parteneriate 
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PLAN DE IMPLEMENTARE 

Procese pentru implementarea strategiei 
Conducerea spitalului are responsabilitatea de a implementa această strategie. Planul de 

implementare va fi folosit pentru a urmări evoluţia şi pentru a permite atingerea obiectivelor 
strategiei. Grupul de implementare a strategiei (comitetul director în special) se va reuni o 
dată la trei luni, pentru a studia progresele realizate. 

  
Consideraţii referitoare la implementare  
 Strategia stabileşte o direcţie ambiţioasă pentru spitalul Monza. Pentru a putea fi 
implementată eficient şi cu succes, am identificat o serie de factori esenţiali pentru 
implementarea acestei strategii: 
 
Comunicarea   
 Comunicarea eficientă este esenţială pentru succesul implementării acestei strategii. 
Suntem de părere că această comunicare eficientă trebuie să înceapă de la nivelul 
conducerii şi trebuie să includă fiecare membru al personalului. Comunicarea de la nivelul 
Managerului general al spitalului este vitală pentru:  

Menţinerea nivelului înalt de pregătire profesională a 
personalului prin furnizarea unui mediu optim de 
dezvoltarea educaţională şi profesională. 
Trebuie să atragem personalul de cea mai bună calitate 
şi să ne menţinem personalul actual prin dezvoltarea 
unor traiectorii atrăgătoare în carieră, oportunităţi de 
dezvoltare profesională şi crearea unui mediu de lucru de 
calitate. 

 

Obiectivul strategic 7 

Nivel înalt de pregătire 

profesională a 

personalului medical 

 Credem că spitalul nostru are potenţialul de a juca un rol 

important pentru viitorul politicilor de sănătate şi în 

dezvoltarea acestor servicii. Vom oferi o îndrumare 

puternică pentru a poziţiona spitalul în rolul de jucător de 

maximă importanţă pentru serviciile de sănătate, 

dezvoltând relaţii strânse în cadrul reţelelor de spitale şi 

de furnizori de prim ajutor şi servicii comunitare. Dorim 

dezvoltarea de relaţii cu spitale din Uniunea Europeană: 

schimburi de experienţă, colaborări în cercetarea 

medicală. 

Obiectivul strategic 7 

Nivel înalt de pregătire 

profesională a 

personalului medical 

Obiectivul strategic 8 

Contribuţii la politicile 

medicale şi la dezvoltarea 

unor alianţe eficiente cu 

alte comunităţi furnizoare 

de servicii de sănătate 
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 asigurarea ca strategia să fie transparentă şi comunicată tuturor membrilor 
personalului din spital; 

 clarificarea rolului şi responsabilităţilor persoanelor menţionate în planul de 
implementare. 
 

Timp şi efort  
Punerea în aplicare şi dezvoltarea acţiunilor menţionate în planul de implementare vor 
necesita timp şi efort semnificativ din partea personalului spitalului şi din partea conducerii. 
Va fi necesară crearea a multiple grupuri de lucru pentru a împărţi sarcinile. 
 
Resurse de  management  
Este evident că vor fi necesare resurse pentru a susţine conducerea spitalului şi personalul 
clinic în implementarea acestui plan strategic. Vor fi necesare resurse de management 
dedicate pentru a conduce şi coordona activităţile variate legate de această strategie. 
 
Fonduri  
Majoritatea acţiunilor precizate depind vital de fonduri adecvate, de venituri, de capital şi 
uneori de ambele. De aceea, gradul în care acţiunile vor fi implementate şi timpul necesar 
pentru această implementare va fi determinat în mare măsură de fondurile disponibile. 
 
Procesul de monitorizare  
Comitetul Director şi Consiliul de Administraţie din spital vor fi responsabile de monitorizarea 
progresului obiectivelor şi acţiunilor strategice. Pentru fiecare acţiune va fi numită o anumită 
persoană, care va fi responsabilă pentru: progresul acţiunii, şedinţe pentru a discuta evoluţia 
acţiunii, garantarea finalizării acţiunii în intervalul de timp stabilit. La fiecare 3 luni, 
responsabilul strategiei va realiza un raport al stării obiectivului strategic. 
 
 Vom identifica un număr de indicatori ai performanţei generale a spitalului, în legătură cu 
obiectivele noastre strategice, care vor juca un rol important în menţinerea concentrării 
atenţiei asupra progresului şi performanţei. 
 Planul de implementare de mai jos detaliază fiecare acţiune, cu 1-2 persoane 
responsabile pentru fiecare şi un interval de timp de realizare a acestuia. Coloana 
„Responsabilităţi” enumeră factorii responsabili de realizarea fiecărei acţiuni. În unele cazuri, 
sunt indicate mai multe  persoane. În aceste cazuri, prima persoană prezentată are rol de 
lider, care va lua deciziile împreună cu managerul strategiei spitalului, în consultaţie cu 
comitetul director.  

Coloana „Interval de timp” reprezintă timpul necesar pentru finalizarea fiecărei acţiuni.  
 
Suntem de părere că PLANUL DE IMPLEMENTARE este un document de lucru, 

care va fi actualizat ori de câte ori este necesar deoarece strategia noastră: 
 

 Este abia iniţiată şi este departe de a fi perfectă; 

 Reflectă dezvoltarea noastră organizaţională la un nivel superior în cadrul spitalului şi 
intenţia de a crea o bază pentru a susţine gândirea strategică şi a dezvolta 
capacităţile noastre manageriale; 

 Delimitează clar priorităţile spitalului pentru următorii ani, în concordanţă cu serviciile 
regionale, specificul naţional şi tendinţele europene; 

 Recunoaşte importanţa desemnării formale a spitalului Monza ca spital de maxim 
interes pentru grupul Policlinico di Monza SRL; 

 Ia în calcul modificările mediului extern la nivel local, regional, naţional şi european; 

 Recunoaşte rolul cheie pe care personalul îl joacă în succesele noastre viitoare, 
identifică şi rezolvă majoritatea problemelor de resurse umane cu care se confruntă 
spitalul nostru în prezent. 
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Diagrama procesului de implementare a strategiei de dezvoltarea a Spitalului Monza 

 

 

 

PLAN DE IMPLEMENTARE 2017-2020 
 

 
OBIECTIVE PE TERMEN SCURT 

 

Obiectivul strategic 1 - Identificarea problemelor de sănătate a pacienţilor ca punct de 
plecare al planificării, dezvoltării şi organizării serviciilor noastre; Furnizarea unor servicii 

medicale la standarde de excelenţă pacienţilor; 

Acţiuni Responsabilitate Termen 

1.1 Pacienţilor trebuie să le fie identificate în primul 
rând necesităţile, pentru ca personalul medical 
să vină în întâmpinarea acestora, utilizând 
adecvat tehnicile şi procedurile medicale.  

Comitetul director 
 

2017 

1.2 Validarea planurilor si propunerilor existente de 
dezvoltare a serviciilor, pentru a ne asigura ca 
sunt bazate pe necesități reale; 

Manager general 
Consiliul de 
administrație 

Director medical 

2017 

1.3 
 

Întărirea rolului nostru de promovare a sănătăţii 
în cadrul comunităţii, prin participarea la 
programe ale spitalelor de promovare a 
sănătăţii; 

Manager general 2017 
 

1.4 Cautarea anticipativa a noi oportunități de 
raspuns la necesitatile în schimbare ale 
pacientilor noștri;  

Consiliul medical 
Serviciul marketing 

Permanent 
 

1.5 
 

Planificarea, dezvoltarea şi organizarea 
serviciilor noastre în conformitate cu cele mai 
înalte standarde pe plan internaţional, 
asigurându-ne că serviciile noastre sunt bazate 
pe evidenţe; raportarea permanentă la 

Comitetul director 
 

Permanent 
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modificările în practica medicală; asigurarea de 
personal calificat adecvat. Identificarea 
standardelor;  
Implementarea standardelor 

1.6 
 

Dezvoltarea în continuare a reţelei de pacienţi; Şefii de 
Clinică/secţie 

Anual 

1.7 
 

Asigurarea că procesul de acreditare induce 
îmbunătăţiri în servicii şi identificarea 
parametrilor pentru a măsura aceste 
îmbunătăţiri; 

Director medical 
Manager de calitate 

2017 

1.8 
 

În baza progreselor făcute de grupul de lucru 
identificarea priorităţilor pentru perfecţionarea şi 
amenajarea spitalului: 

 Identificarea priorităţilor 

 Dezvoltarea planului de acţiune şi termene 

 Implementarea amenajărilor 

Manager general Anual 

1.9 
 

Punerea în funcţiune a structurilor de conducere 
stabilite, inclusiv structurile de risc management; 

Director economico-
financiar 

Compartiment 
statistică 

2017 

1.10 
 

Identificarea căilor suplimentare de furnizare şi 
extindere a serviciilor prin monitorizarea şi 
evaluarea performanţei financiare: 

 Recomandările pentru utilizarea judicioasă a 
fondurilor;  

 Dezvoltarea sistemului pentru monitorizare şi 
evaluare a performanţei financiare; 

Director economico-
financiar 

Serviciul financiar 

2017 
 
 

1.11 Stimularea permanentă a personalului pentru a fi 
inovativ în identificarea căilor de a furnizare de 
servicii de calitate cât mai eficiente în raport cu 
costurile; Dezvoltarea unui sistem de 
recompensare pentru personalul care identifică 
oportunităţi legate utilizarea judicioasă a 
fondurilor; 

Comitetul director 
 

Anual 
 

1.12 Dezvoltarea unui sistem de costuri per pacient 
bazat pe resurse şi consum;  Dezvoltarea unui 
sistem care să compare cheltuielile per pacient 
cu media pe departament/secţie/spital (exbuget) 

Director economico-
financiar 

2017 
 

1.13 Dezvoltarea de programe pentru analizarea şi 
conducerea activităţii pentru a asigura cea mai 
bună performanţă case-mix posibilă (casemix 
performance) 

Director medical 
Şefii de 

clinică/secţie 

2017 
 

1.14 Punerea în funcţiune a mecanismului potrivit 
pentru a obţine un buget per spital adaptat la 
activitate şi servicii medicale, dar şi la planurile 
de extindere şi dezvoltare; 

Comitetul director 
 

2017 
 

 
Obiectivul strategic 2 - Implementarea unei politici de management clinic şi de identificare 

a riscurilor clinice si non clinice - monitorizarea aplicării standardelor de siguranţă a 
pacienţilor şi angajatilor şi a evenimentelor adverse prin audit clinic periodic; 

 

2.1 Ne asigurăm permanent că serviciile noastre:  
au o bază materială; raspund la schimbarea 

Comitetul director 
Consiliul de 

2017 
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metodelor clinice; sunt sustinute de un personal 
calificat adecvat; circuitele medicale sunt 
eficiente, conform normelor europene, pentru 
bolnavi, alimente, deseuri, vizitatori si cadre 
medicale; 

administraţie 
Consiliul medical 

2.2 In acest scop, se vor urmări:  

 Perfectionarea procesului de planificare a 
serviciilor, asigurand o abordare 
interdisciplinara fata de planificarea si 
furnizarea serviciilor;  

 Identificarea problemelor de sanatate a 
pacientilor si raspunsul la acestea, ca punct 
de plecare al planificarii, dezvoltarii si 
organizarii serviciilor noastre;  

 Intarirea rolului nostru de promovare a 
sanatatii în cadrul comunitatii, prin 
participarea la programe ale spitalelor pentru 
promovarea sanatatii;  

Comitetul director 
Consiliul de 
administraţie 
Serviciul de 

management al 
calităţii 

 
2017 

 
 
 

2017 
 
 
 

2018 

2.3 În vederea oferirii unor tratamente de calitate în 
baza unui plan terapeutic individualizat, 
continuăm dezvoltarea și implementarea 
sistemului de management clinic integrat care să 
are la bază: 

 Sistemul informatic clinic de informaţii 

 Scorurile de risc în funcţie de patologie 

 Abordare multidisciplinară la cazurile 
complexe 

 Sistemul de management al calităţii 

 Infrastructura existentă 

 Auditul clinic pentru identificarea riscurilor 
clinice şi a evenimentelor adverse – masuri 
de prevenire a acestora. 

Comitetul director 
Consiliul de 
administraţie 

Consiliul medical 
Serviciul de 

management al 
calităţii 

 
 
 
 
 

2017 
2018 
2017 

 
2017 

Permanent 
Anual la 6 

luni cel 
puțin 

2.4 Definirea categoriilor de evenimente/riscuri 
identificate in cadrul fiecarei arii majore de risc. 
Identificarea oricărei forme de risc clinic sau 
non-clinic pentru siguranţa pacienţilor şi a 
personalului medical.  
Prioritizarea riscurilor (cu stabilirea riscului 
inerent si a riscului rezidual), prin evaluarea 
probabilitatii ca riscul sa se materializeze si a 
marimii impactului acestuia. In urma acestor 
actiuni se vor aplica strategii generale si 
specifice de diminuare a riscurilor in fiecare 
zona. 

Comitetul director 
Consiliul de 
administraţie 

Consiliul medical 
Serviciul de 

management al 
calităţii 

2017 
 
 
 
 

2017 

 Cunoașterea factorilor legati de mediul nostru de 
activitate care favorizeaza aparitia erorilor (în 
special evenimentele santinela)  
- Analizarea cauzelor care permit prevenirea sau 
cel putin detectarea precoce a aparitiei acestora, 
pentru stabilirea masurilor cu scopul de a le 
elimina sau reduce la maxim  
- Implementarea unei serii de indicatori care sa 
permita evaluarea rezultatelor si a evolutiei lor in 
timp; 

Comitetul director 
Consiliul de 
administraţie 

Consiliul medical 
Serviciul de 

management al 
calităţii 

 
 
 

2017 
 
 
 

2018 
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-  Implementarea culturii sigurantei pacientului și 
a salariatului;  
- Descrierea principalelor instrumente 
metodologice care se utilizeaza in 
managementul riscurilor; 
- Definirea criteriilor de calitate pentru evaluarea 
unui registru al riscurilor  
- Difuzarea documentului partilor interesate. 
 

2017 
 

2017 
 
 

2017 
 

2017 

 
Obiectivul strategic 3 - Acreditarea naţională a spitalului 

 

3.1 În spital există un sistem de autoevaluare a 
activității medicale pentru a o îmbunătăți 
continuu. Conceptul de management al calității 
este înțeles și acceptat de șefii structurilor și de 
angajați. Preocuparea pentru calitate este 
efectivă, reală. 

Serviciul de 
management al 

calităţii 
Comitetul director 

Consiliul de 
administraţie 

Consiliul medical 

2017 

3.2 Implementarea standardelor în vederea 
acreditării spitalului în conformitate cu Ordinul 
MS nr. 972/2010, care va determina îmbunatăţiri 
ale serviciilor, cu puncte de reper identificabile 
pentru măsurarea acestor îmbunatăţiri.  

Serviciul de 
management al 

calităţii 
Comitetul director 

Consiliul de 
administraţie 

Consiliul medical 

2017 

3.3 Monitorizarea şi raportarea indicatorilor în cadrul 
aplicaţiei CAPESARO, dar şi a indicatorilor 
proprii stabiliţi de către fiecare responsabil de 
secţie/departament. 

Serviciul de 
management al 

calităţii 
Comitetul director 

Consiliul de 
administraţie 

Consiliul medical 

2017 

 
Obiectivul strategic 4 - Menţinerea certificării sistemului de management al calităţii ISO 

9001:2008 
 

4.1 ISO 9001 este standardul cu cea mai largă 
răspândire și aplicare în privința asigurării 
condițiilor de calitate ale serviciilor pe care un 
furnizor le livrează clienților săi. Certificarea este 
recunoașterea faptului că sistemul de 
management al calității implementat îndeplinește 
cerințele standardelor de calitate. Cum 
principalul obiectiv al spitalului il reprezintă 
calitatea (calitate definita ca respectarea de 
catre serviciul furnizat a tuturor cerintelor 
pacientului) menţinerea acestei certificări este 
un deziderat important; 

Serviciul de 
management al 

calităţii 
Comitetul director 

Consiliul de 
administraţie 

Consiliul medical 

2017 

4.2 Îmbunătățirea imaginii organizației și plasarea 
acestuia pe piața concurențială într-o poziție 
avantajoasă pentru cucerirea de noi nișe pe 
piața serviciilor medicale. Toate aspectele din 
spital ce ţin de performantele serviciilor, 
competenta personalului sunt imbunătăţite in 

Serviciul de 
management al 

calităţii 
Comitetul director 

Consiliul de 
administraţie 

2017 
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mod continuu. Consiliul medical 

 
Obiectivul strategic 5 - Obţinerea unui nivel de competenţă mai înalt în clasificarea pe 

categorii a spitalelor la nivel naţional; 
 

5.1 Asigurarea cerințelor conform ordinului MS 
323/2011, publicate în MO 274/2011, în vederea 
clasificării spitalului Monza în categoria a III-a de 
competență. 

Comitetul director 
Consiliul de 
administraţie 

 

2018 

 
Obiectivul strategic 6 - Dezvoltarea cercetării ştiinţifice medicale ca parte integrantă a 

funcţionării generale a spitalului 
 

6.1 Dezvoltarea planului de strategie al spitalului, în 
consultaţie cu conducerea spitalului; 

Manager general 
Director Cercetare 

31.10.2017 
 

6.2 Crearea unui nucleu de cercetare medicală 
responsabil de coordonarea şi promovarea 
activităţilor de cercetare; 

Manager general 
Director Cercetare 

31.12.2017 
 

6.3 Promovarea spitalului ca şi centru de cercetare 
de excelenţă; 

Manager general 
Director Cercetare 

Permanent 

6.4 Consultarea activă cu MEC/UEFISCDI/ASM 
pentru a realiza o strategie de cercetare 
aprobată; 

Director Cercetare Permanent 
 

6.5 Încheierea de parteneriate cu potenţiali parteneri 
din mediul academic din Italia şi colaborarea cu 
aceştia în domeniul cercetării; 

Manager general 
Director Cercetare 

Permanent 

6.6 Promovarea realizărilor spitalului în acest 
domeniu de cercetare şi promovarea beneficiilor 
activităţii de cercetare pentru pacienţi şi pentru 
industria românească (transfer tehnologic); 

Manager general 
Director Cercetare 

 
Permanent 

 

6.7 Găsirea unor noi surse de fonduri pentru 
cercetare; 

Comitet director Permanent 

6.8 Dezvoltarea unor structuri şi procese care să 
faciliteze cercetarea, inclusiv studiile clinice; 

Manager general 
Director Medical 

Permanent 

 
Obiectivul strategic 7 - Dezvoltarea de noi strategii de marketing 

 

7.1 O comunicare eficientă impune dezvoltarea unui 
sistem de relaţii care constă în îndeplinirea 
aşteptărilor pacienţilor şi a intereselor pe termen 
lung ale spitalului. Acest sistem presupune:  
• accesul pacienţilor la serviciu în orice moment;  
•menţinerea unui contact permanent cu pacienţii;  
• respectarea promisiunilor faţă de pacienți. 

Manager general 
Director medical 

Director de îngrijiri 
Serviciul marketing 

2018 

7.2 Dezvoltarea unei strategii pentru a promova 
brandul şi profilul spitalului – canale media, site-
uri de socializare;  

Manager general 
Director medical 

Serviciul marketing 

2017 

7.3 Actualizarea permanenta a site - ului specializat 
al spitalului si implementarea de noi tehnologii 
informatice; 

Serviciul marketing Permanent  

7.4 Tipărirea de materiale promoționale prin care sa 
se promoveze performantele fiecarui 
departament; 

Serviciul marketing 2018 
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Obiectivul strategic 8 - Realizarea indicatorilor financiari contabili; 
 

8.1 Spitalului Monza are la baza un business plan 
foarte bine fundamentat care impune 
respectarea anumitor indicatori financiari 
prevazuti in contul de profit si pierdere si cash 
flow.  

Manager general 
Serviciul financiar 

Anual 

8.2 Bugetul de venituri si cheltuieli întocmit anual, 
cash flow-ul si planul de investitii se analizeaza 
lunar si se urmareste permanent realizarea lor 
prin implicarea tuturor șefilor de departament. 

Manager general 
Serviciul financiar 

Anual 

8.3 Eficientizarea activitatii prin optimizarea 
costurilor cu bunurile si serviciile si prin 
obtinerea celui mai bun raport calitate/pret;    

Manager general 
Serviciul financiar 

Permanent 

8.4 Preț corect platit de fiecare pacient pentru 
serviciul obtinut. 

Manager general 
Serviciul financiar 

Permanent 

 
Obiectivul strategic 9 – Completarea necesarului de aparatură medicală de ultimă 

generaţie 
 

9.1 Planul de investiții se realizează prin 
identificarea nevoilor spitalului (aparatură 
medicală de ultimă generație) în oferirea de 
servicii medicale de excelență și în concordanță 
directă cu bugetul de venituri și cheltuieli precum 
și cash flow-ul bugetat. 

Comitet director 
Consiliul de 
administraţie 

Serviciul financiar-
contabil 

 

Anual 

 
OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG 

 

 
Obiectivul strategic 1 - Adaptarea structurii organizatorice în concordanță cu cerințele de 

servicii medicale a comunității deservite; 
 

1.1 Înființarea de noi compartimente/secții în 
conformitate cu cerințele obiective ale pacienților 
din comunitatea pe care o deservim (structură 
flexibilă, adaptabilă la nevoi).  

Comitet director 
Consiliul de 
administraţie 

 

2017 

1.2 Dezvoltarea specialității oncologie: diagnostic, 
tratament multimodal complex (chirurgie, 
polichimioterapie, radioterapie). 

Comitet director 
Consiliul de 
administraţie 

2019 

 
Obiectivul strategic 2 - Menținerea standardelor de calitate a serviciilor medicale oferite; 
Consolidarea şi dezvoltarea poziţiei noastre pe piaţa furnizorilor de servicii medicale din 

România şi Europa 
 

2.1 Menținerea standardelor de calitate a serviciilor 
medicale oferite;  

Serviciul de 
management al 

calităţii 
Comitetul director 

Consiliul de 
administraţie 

2017-2020 

2.2 Spitalul Monza: centru de excelenţă în Comitetul director 2018 
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diagnostic, tratament şi cercetare medicală, 
recunoscut în mai multe specialităţi medicale; 

Consiliul medical 
Serviciul de 

management al 
calităţii 

2.3 Politică de marketing eficientă; Serviciul marketing 2017-2020 

2.4 Serviciile oferite de spital fie accesate de orice 
pacient, român, comunitar sau extracomunitar. 

Comitetul director 
Serviciul marketing 

2018 

2.5 Parteneriate cu asiguratorii externi de servicii 
medicale 

Comitetul director 
Serviciul marketing 

2019 

 
Obiectivul strategic 3 - Obţinerea statutului de "spital clinic" 

 

3.1 În parteneriat cu facultatea de medicină a 
Universității Titu Maiorescu ne propunem 
transformarea secţiilor chirurgie, chirurgie 
cardiovasculară şi urologie în secţii clinice, în 
primă etapă; 

Comitetul director 
Director de integrare 

universitară 

2018 

 
Obiectivul strategic 4 - Înscrierea spitalului în cadrul altor programe nationale înafara celor 

existente 
 

4.1 Programul naţional de boli cardiovasculare,  Comitetul director 
Director medical 

2018 

4.2 Programul naţional de diagnostic şi tratament cu 
ajutorul aparaturii de inalta performanta - 
radiologie intervenţională; 

Comitetul director 
Director medical  

2019 

4.3 Programul naţional de oncologie; Comitetul director 
Director medical 

2019 

 
Obiectivul strategic 5 - Dezvoltarea procedurilor de transplant de organe şi obţinerea 

avizării necesare; 
 

5.1 Spitalul Monza îşi propune să obţină acreditarea 
şi în vederea desfășurării activității de prelevare, 
procesare, stocare, conservare, distribuție, 
transport și/sau transplant de organe, țesuturi 
și/sau celule de origine umană în scop 
terapeutic. 

Comitetul director 
Consiliul de 
administrație 

Director medical 

2020 

 
Obiectivul strategic 6 - Diversificarea asocierii cu furnizori de servicii de sănătate din ţară şi 

din afara ţării 
 

6.1 Echipa manageriala analizeaza permanent orice 
oportunitate de a incheia diverse parteneriate cu 
furnizori straini pentru a oferi cele mai bune 
servicii la preturi competitive.  

Comitetul director 
Serviciul marketing 

Permanent 

 
Obiectivul strategic 7 - Menţinerea nivelului înalt de pregătire profesională a personalului 

 

7.1 Recrutarea şi păstrarea unui personal de certă 
valoare în cadrul tuturor specialităților medicale; 

Comitetul director 
RUNOS 

Permanent 

7.2 Dezvoltarea şi implementarea unei strategii de 
RUNOS; 

Comitetul director 
RUNOS 

2018 

7.3 Plan complet de instruire al personalului Comitetul director 2018 
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spitalului, pentru a ne asigura că acesta este 
capabil să ducă la îndeplinire sarcinile; 

RUNOS 

7.4 Strategie de comunicare pentru a crea relaţii 
bune, comunicări autentice, înţelegerea ţelurilor 
şi a valorilor comune, devotament în rândul 
personalului; 

Comitetul director 
RUNOS 

Serviciul marketing 

2018 

7.5 Menţinerea nivelului înalt de pregătire 
profesională a personalului prin furnizarea unui 
mediu optim de dezvoltarea educaţională şi 
profesională; 

Comitetul director 
RUNOS 

Serviciul financiar-
contabilitate 

Permanent 

7.6 Implementarea demnităţii şi respectului la locul 
de muncă; Promovarea şi dezvoltarea unor 
relaţii de bună calitate între angajaţi; 

Manager general 
RUNOS 

Permanent 

7.7 Asigurarea clarităţii rolurilor şi responsabilităţilor; Manager general Permanent 

7.8 Stimularea instruirii post-universitare a 
personalului prin alocarea unei prime din bugetul 
anual ca metodă de menţinere a angajaţilor/de 
câştigare a noi angajaţi; 

Manager general 
Director de integrare 

universitară 

2018 

7.9 În colaborare cu Universitatea Titu Maiorescu 
organizarea de Şcoli de Studii Avansate, Work-
shop-uri pe teme de interes, cu finanţare 
UEFISCDI; atragerea personalului la cursuri de 
învățământ din ciclul 2 și 3 (cursuri 
postuniversitare, masterate, doctorate) 

Manager general 
Director de integrare 

universitară 

Permanent 

7.10 Identificarea cerinţelor de infrastructură 
necesare pentru dezvoltarea profesională; 

Manager general 
Director de integrare 

universitară 
RUNOS 

2018 

7.11 Intervenţii de ajutor social al personalului, cum 
ar fi medicina muncii, consilierea personalului, 
promovarea unei vieţi sănătoase şi susţinerea 
angajaţilor care au nevoie de aceste servicii; 

Manager general 
Director de 
operațiuni 

Director de îngrijiri 

Permanent 

 
Obiectivul strategic 8 - Contribuţii la politicile medicale şi la dezvoltarea unor alianţe 

eficiente cu alte comunităţi furnizoare de servicii de sănătate. 
 

8.1 Analiza potenţialului existent al spitalului de a 
juca un rol important în politicile de sănătate şi 
dezvoltare a serviciilor; 

Comitet director 
Consiliul de 
administrație 

2018 

8.2 Dezvoltarea de relaţii strânse în cadrul reţelelor 
de spitale şi de furnizori de prim ajutor şi servicii 
comunitare; 

Comitet director 
Consiliul de 
administrație 

Permanent 

8.3 Dezvoltarea unor legături puternice cu factorii de 
decizie din structurile de sănătate; 

Comitet director 
Consiliul de 
administrație 

Permanent 

8.4 Promovarea spitalului şi ca centru experimental 
pentru dezvoltarea a noi servicii sau abordări 
inovatorii ale îngrijirii medicale; 

Comitet director 
Consiliul de 
administrație 

Permanent 

8.5 Asocierea cu alţi furnizori de servicii de sănătate 
pentru a crea parteneriate. 

Comitet director 
Consiliul de 
administrație 
Serviciul de 
marketing 

Permanent 
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