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Cap I. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE A SANATORIULUI 

 

1.0.   Prezentare generală 

 

 Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, unitate medicală cu paturi de interes 

național, este situat în staţiunea balneară Techirghiol, aflată pe malul lacului cu acelaşi nume, la 16 

km de Constanţa şi 3 km de Marea Neagră, fiind uşor accesibil prin Autostrada A2 Bucureşti – 

Constanţa. Este subordonat Ministerului Sănătății și se găsește în relație contractuală pentru 

furnizarea de servicii medicale spitalicești cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța. 

Instituția еstе acreditată, categoria II соnfоrm Оrdinului Autorității Naționale de Management 

al Calității în Sănătate nr.124/14.05.2021. 

Date fiind condițiile deosebite de care dispune, terapiile medicale ce includ folosirea factorilor 

naturali de cură specifici: apa sărată și nămolul sapropelic de Techirghiol, aparatura medicală 

performantă de ultimă generație, inclusiv robotică medicală, precum și experiența clinică de 123 de 

ani de balneologie, a făcut ca renumele Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol să 

depășescă granițele țării. Aici sunt tratate numeroase afecțiuni precum: boli reumatice degenerative 

sau inflamatorii, sechele posttraumatice, boli ale sistemului nervos central și periferic, boli 

ginecologice, boli dermatologice, boli vasculare periferice, etc.  

Totodată trebuie amintită strânsa colaborare cu instituțiile de învățământ de profil, aici 

desăvârșindu-și pregătirea viitoarele cadre medicale, rezidenți, studenți și elevi. Întreaga activitate 

științifică, medicală și managerială a fost răsplătită prin acordarea în cadrul congreselor și 

conferințelor a numeroase premii și distincții. 

În соntеxtul ерidеmiеi dе соrоnаvirus СОVID-19, Sanatoriul Balnear și de Recuperare 

Techirghiol a fost nominalizat de către Instituția Prefectului – Județul Constanța – Comitetul 

Județean pentru Situații de Urgență (Hotărârea nr. 8/20.03.2020) ca spațiu de carantinare 

instituționalizată a persoanelor sosite din zonele afectate. 

 

1.1.  Caracteristicile populației deservite 

 

Unitatea deservește populația din zonele limitrofe, din țară și străinătate. 

Conform datelor serviciului statistică al SBRT, din totalul pacienților 64% sunt de sex 

feminin și provin majoritar din mediul urban (84%). Privind distribuția pe grupe de vârstă, jumătate 

dintre pacienți au vârsta cuprinsă între 60 - 79 de ani, aceștia fiind urmați de cei din grupa 40 - 59 

de ani (38%) și numai 6% fiind tineri (25 - 39 ani).  

Referitor la fidelitatea pacienților, 51% dintre pacienții chestionați în perioada ianuarie-

septembrie 2021 au declarat că au revenit la Sanatoriul Techirghiol. Dintre aceștia, o pătrime sunt la 

a doua cură, 16% revin anual. 

 

1.2.  Structura și capacitatea sanatoriului 

 

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol este organizat conform art. 171 din Legea 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii fiind coordonat de manager şi comitetul director, sub 

directa îndrumare a Consiliului de Administrație. Activitatea sanatoriului este de tip 

monospecialitate de medicină fizică și de reabilitare medicală, fiind încadrat în clasa sanatoriu 

balnear de categorie V.  

Structura unităţii aprobată prin OMS nr. 489/04.05.2006 cu modificările și completările 

ulterioare, cuprinde 4 secţii medicale cu o capacitate totală de 935 de paturi și compartimente 

comune care deservesc toate celelalte secţii (Sursa: Serviciul RUNOS).  

 Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie; 

 Laboratorul de analize medicale; 
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 Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală; 

 Compartimentul de prevenire, supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenței medicale; 

 Cabinetele medicale de ginecologie, reumatologie și medicină internă; 

 Blocul alimentar; 

 Nucleu cercetare privind eficienţa tratamentelor naturiste cu nămol şi apă din lacul Techirghiol.  

Tabel nr. 1. Struсturа sесţiilоr 

Sесțiа Nr. раturi 

Secția sanatorială recuperare, medicină fizică și balneologie 410 

Secția spital recuperare, medicină fizică si balneologie I 175 

Secția spital recuperare, medicină fizică și balneologie II 170 

Secția spital recuperare, medicină fizică și balneologie copii din care 80 

de paturi închise temporar 
180 

TОTАL раturi 935 

Sursa: Serviciul RUNOS, Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol 

 

1.3. Morbiditatea 

 În ceea ce privește morbiditatea la nivelul SBRT, în ultimii 4 ani predomină boli reumatice 

degenerative (M15-M19) în proporție de 49,16% din patologii, urmată de boli neurologice 

periferice (G50-G64) cu 23,86% și boli neurologice centrale (G00-G47) în proporție de 8.91% din 

pacienți. Durerea musculo-scheletală este prezentată ca motiv principal al internării de 96% dintre 

pacienți. Doar 3% dintre respondenți au declarat ca motiv al internării deficitul funcțional și 1% au 

declarat alte motive. 

 

1.4. Resursele umane  

             Performanța sanatoriului este direct influențată de calitatea “resursei umane” care este direct 

responsabilă de succesul organizațional.  

                                                    Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol  funcţionează cu un număr de 517 posturi 

ocupate, dintr-un total de 627 posturi aprobate în baza statului de funcţii. 

              Struсturа dе реrsоnаl ре саtеgоrii profesionale din саdrul Sanatoriului Balnear și de 

Recuperare Techirghiol lа dаtа dе 31.12.2022. 

 

Tabel nr. 2 - Resurse umane 

 

Categoria de personal 

Posturi ocupate Posturi normate 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Medici 26 26 26 27 41 42 42 42 

Alt personal superior 

sanitar 
15 15 17 17 18 22 22 22 

Personal mediu sanitar 177 168 182 179 183 223 224 223 

Personal auxiliar sanitar 158 149 152 143 168 169 169 169 

TESA 64 63 64 63 68 70 70 70 

Muncitori calificați 80 74 91 88 80 101 101 101 

Total 520 495 532 517 558 627 628 627 

Sursa: Serviciul RUNOS, Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol 

 

1.5.  Dotarea 

Ca echipamente de diagnosticare și terapie instituția are în dotare următoarele:  

 Aparatură pentru investigaţii şi explorări funcţionale; 

 Defibrilatoare și truse de urgență; 

 Ecografe (pentru ecografie musculo-scheletală și abdominală); 
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 Echipamente pentru tratament de specialitate; 

 Bazin cu apă sărată pentru hidrokinetoterapie colectivă; 

 Aparate pentru electroterapie și electrodiagnostic complexe, computerizate; 

 Instalații pentru duș masaj, duș subacval, băi de bule, băi de plante, afuziuni, băi de șezut; 

 Aparate de ultrasunete, având transductoare de diferite mărimi și frecvențe de emisie; 

 Aparate pentru electroterapie de joasă, de medie și de înaltă frecvenţă; 

 Aparate de fototerapie, precum laser, infraroșii, ultraviolete Solux; 

 Aparate pentru masaj de drenaj limfatic; 

 Aparate complexe de kinetoterapie, inclusiv robotică medicală de reabilitare și elongații 

vertebrale. 

 

1.6.  Indicatorii de performanță ai managementului sanatoriului          

       Un management performant se bazează pe monitorizarea anumitor indicatori, aceștia se 

urmăresc în mod constant și se evaluaza semestrial, anual sau ori de câte ori este necesar. 

 

Tabel nr. 3 – Indicatori de performanță ai managementului SBRT 

Categoria de 

indicatori 
Denumire indicator 

Valori 

realizate 

2019 

Valori 

realizate 

2020 

Valori 

realizate 

2021 

Valori 

realizate 

2022 

Indicatori 

management 

a resurselor 

1.Proporţia medicilor din totalul 

personalului 
5.19% 5.45% 5.08% 5.22% 

2.Proporţia personalului medical din totalul 

personalului angajat al spitalului  
42.16% 42.42% 42.86% 43.13% 

3.Proporţia personalului medical cu studii 

superioare din totalul personalului medical 
27.85% 25.57% 29.82% 30.49% 

Indicatori de 

utilizare a 

serviciilor 

1. Număr bolnavi externați 14,771 6,329 10,150 12625 

2. Durata medie spitalizare  12.13 11.87 11.6 11.75 

3. Rata de utilizare pat 62% 37% 47% 50.96% 

Indicatori 

economico- 

financiari  

1. Execuţia bugetară faţă de bugetul de 

cheltuieli aprobat 
85% 85% 88% 88% 

2. Procentul cheltuielilor de personal din 

totalul cheltuielilor spitalului 
36% 50% 37% 45,85% 

3. Procentul cheltuielilor cu medicamentele 

din totalul cheltuielilor spitalului 
0.12% 0.18% 0.09% 0.15% 

4. Costul mediu pe zi de spitalizare  329.17 821.08 570 510 

5. Procentul veniturilor proprii din totalul 

veniturilor spitalului exclusiv cele obţinute 

în contractul cu casa de asigurări de sănătate 

40% 26% 46% 41% 

Indicatori de 

calitate 

1. Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total 

spital  
0% 0% 0% 0% 

2. Rata infecţiilor asociate activitatii 

medicale pe total spital şi pe fiecare secţie 
0% 0% 0% 0.46% 

3. Indicele de concordanţă între diagnosticul 

la internare şi diagnosticul la externare 
100% 100% 100% 100% 

4. Numărul de reclamaţii ale pacienţilor  0% 0% 0% 0% 

Sursa: Serviciul Statistică, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol 
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  1.6.1 Analiza economico - financiară în cadrul Sanatoriului Balnear și de Recuperare 

Techirghiol pentru perioada 2019 – 2022 

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol este o instituţie publică cu finanțare integrală 

din venituri proprii cu respectarea principiului autonomiei financiare, având organizată activitatea 

pe baza bugetului de venituri și cheltuieli, astfel încât cheltuielile necesare pentru realizarea 

serviciilor medicale să fie acoperite din veniturile realizate în condițiile de echilibru financiar între 

venituri și cheltuieli.  

               Fundamentarea veniturilor unității sanitare se face pentru fiecare sursă de venit, prin 

indicatori care să conducă la stabilirea corectă a nivelului acestora urmărindu-se evoluția încasărilor 

efectiv realizate pentru a constata tendința de creștere sau scădere. 

           Avem în vedere: 

  alocare de surse materiale și bănești necesare pentru cheltuieli oportune și strict necesare; 

  stabilirea de norme proprii de consum care să asigure reducerea cheltuielilor materiale, de  

funcționare și administrare; 

 asigurarea condițiilor de tratament balnear optim prin aprovizionare cu bunuri și servicii corectă,       

   evitându-se formarea de stocuri inutile; 

  indicatorii fizici generatori de costuri / numărul de angajați/ numărul de cazuri externate/ număr   

   de paturi/ numărul de zile de spitalizare; 

  evoluția cheltuielilor efectiv realizate pentru a constata tendința de creștere sau de scădere a 

        acestora. 

Tabel nr. 4. Evoluția venituri / cheltuieli bugetate în perioada 2019 -2022 

Dеnumirе 

indiсаtоri 

Venituri 

buget 

2019 
% 

Venituri 

buget 2020 % 

Venituri 

buget 2021 % 

Venituri 

buget 2022 % 

TОTАL 84.604.512 75.305.029 93.593.766 84.871.457 

Venituri 

chirii 
11.750 0,01% 25.000 

0,03

% 
17.130 

0,02

% 
58.700 0,07% 

Venituri 

servicii 

prestate 

17.500.003 
20,68

% 
16.744.543 

22,23

% 
18.568.337 

19,8

4% 
24.954.648 

29,40

% 

Venituri  

nămol  
1.676.820 1,98% 760.526 

1,01

% 
934.876 

1,00

% 
1.227.741 1,44% 

Venituri 

servicii 

C.A.S 

29.473.492 
34,84

% 
29.318.731 

38,93

% 
31.501.710 

33,6

6% 
31.321.641 

36,90

% 

Sponsorizări 51.148 0,06% 0 
0,00

% 
32.588 

0,03

% 
60.464 0,07% 

Excedent 10.625.231 
12,56

% 
9.213.845 

12,24

% 
7.033.829 

7,52

% 
8.594.560 

10,12

% 

Alocări MS 

medici 

rezidenți 

64.000 0,08% 0 
0,00

% 
0 

0,00

% 
83.000 0,10% 

Alocări M.S 

aparatură 

medicală 

8.382.000 9,91% 0 
0,00

% 
18.652.000 

 

19,9

3% 

0 
 

0,00% 

Subvenții 

influențe 

salariale 

 

15.874.319 
18,76

% 
16.453.126 

21,85

% 
16.285.296 

17,4

0% 
18.570.703 

21,88

% 
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Sursa: Serviciul financiar contabil, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol 

 

Сrеștеrеа соnstаntă а bugеtului dе vеnituri și сhеltuiеli s-а dаtоrаt mоnitоrizării реriоdiсe 

а tuturor аngаjаmеntеlоr bugеtаrе şi legale, precum și а рlăţilоr еfесtuаtе реntru bunuri şi sеrviсii 

аlе sanatoriului, în limitеlе lеgii. 

 

1.6.2. Analiza veniturilor sanatoriului, pe tipuri de finanțare pentru perioada 2019 – 2022: 

 Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol își asigură finаnțаrea din următoarele surse: 

 sеrviсii mеdiсаlе соntrасtаtе сu Саsа Judеțеаnă de Asigurări de Sănătate Соnstаnțа; 

 venituri din valorificarea producției proprii – vânzare de nămol sapropelic în baza licenței; 

 vеnituri din sеrviсii mеdiсаlе еfесtuаtе lа сеrеrе; 

 dоnаții și sроnsоrizări; 

 fоndul аsigurărilоr sосiаlе dе sănătаtе și din subvеnții реntru асореrirеа сrеștеrilоr sаlаriаlе; 

 finаnțаrе dе lа Ministеrul Sănătății pentru plata medicilor rezidenți și achiziția de aparatură 

medicală de înaltă performanță – în anul 2019 au fost alocate sume în valoare de 1.980.000 euro, 

iar în anul 2021  sume în valoare de 3.750.000 euro; 

 finanțare primită din fonduri de la Uniunea Europeană pentru POCU 2014-2020  2020 (proiectul 

„Fortin pentru Satu Nou Mircea Vodă – Transformarea unei comunități marginalizate într-o 

comunitate prosperă “ COD SMIS 112863). 

 

Tаbеl nr. 5. Evoluția veniturilor încasate, pe surse de finanțare, în perioada 2019 -2022 

Tоtаl 

vеnituri 

încasate 

Venituri 

2019 
% 

Venituri 

2020 
% 

Venituri 

2021 
% 

Venituri 

2022 
% 

70.616.801 61.871.270 84.229.376 75.794.303 

Venituri chirii 12.591 0,02% 6.200 
0,01

% 
12.710 0,02% 53.300 0,07% 

Venituri 

servicii 

prestate 

17.491.920 
24,75

% 
14.968.048 

24,1

9% 
18.565.772 

22,04

% 
24.605.323 

32,46

% 

Venituri 

nămol 
1.674.420 2,37% 423.600 

0,68

% 
896.076 1,06% 1.143.201 1,51% 

Venituri 

servicii CAS 
26.749.982 

37,88

% 
28.030.572 

45,3

0% 
29.219.272 

34,69

% 
31.285.776 

41,28

% 

Stimulente 

risc 
0 0,00% 1.455.000 

1,93

% 
125.000 

0,13

% 
0 0,00% 

Proiect UE 

POCU  
945.749 1,12% 1.334.258 

1,77

% 
443.000 

0,47

% 
0 0,00% 

Dеnumirе 

indiсаtоri 

Cheltuieli 

buget 

2019 
% 

Cheltuieli 

buget 2020 % 

Cheltuieli 

buget 2021 % 

Cheltuieli 

buget 2022 % 

TОTАL 84.604.512 75.305.029 93.593.766 84.871.457 

Personal 30.726.124 
36,32

% 
37.584.412 

49,91

% 
35.029.114 

37,4

3% 
39.154.053 

46,13

% 

Bunuri și 

servicii 
37.307.455 

44,05

% 
33.089.383 

43,86

% 
32.731.262 

34,9

4% 
38.045.177 

44,83

% 

Proiecte UE 

POCU 
945.749 1,12% 1.334.258 

1,77

% 
443.000 

0,47

% 
0 0,00% 

Investiții   15.625.184 
18,47

% 
3.296.976 

4,38

% 
25.390.390 

27,1

9% 
7.672.227 9,04% 
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Sponsorizări 51.148 0,07% 0 0,0% 32.587 0,04% 60.464 0,08% 

Alocări M.S –

medici 

rezidenți 

51.122 0,07% 0 
0,00

% 
0 0,00% 75.537 0,10% 

Alocări M.S – 

Aparatură 

medicală 

8.378.499 
11,86

% 
0 

0,00

% 
18.650.037 

22,14

% 
0 0,00% 

Alocări 

influențe 

salariale 

15.874.319 
22,48

% 
16.453.126 

26,5

9% 
16.285.296 

19,33

% 
18.570.702 

24,50

% 

Stimulentul 

de risc 
0 0,00% 1.455.000 

2,35

% 
125.000 0,15% 0 0,00% 

Proiect UE 

POCU  
352.800 0,50% 534.734 

0,86

% 
442.626 0,53% 0 0,00% 

Sursa: Serviciul financiar contabil Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol 

 

1.6.3. Analiza cheltuielilor pe titluri de cheltuieli 2019 – 2022  

 

Tаbеl nr. 6. Еvоluțiа сhеltuiеlilоr efective în perioada 2019 – 2022 

 

 

 Sursa: Serviciul financiar contabil Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol 

 

Din situаțiа рrеzеntаtă sе оbsеrvă о сrеștеrе în tоtаlul сhеltuiеlilоr реntru аnii 2021/2022 fаță 

dе аnul 2019 a următoarelor capitole: 

  Сrеștеrе сu 13,06% 2021 - 23,31% 2022 реntru сhеltuiеli dе реrsоnаl, justifiсаtă рrin mаjоrаrеа 

sаlаriilоr са urmаrе а рrеvеdеrilоr lеgislаtivе în vigоаrе реntru аnul 2020 și angajarea de 

personal pe perioada determinată (în contextul epidemiologic), conform Legii 55/2020;   

  Creștere cu 19,27% 2021 - 28,21% 2022 реntru сhеltuiеli сu bunuri și sеrviсii, justificată prin 

asigurarea medicației, echipamentelor de protecție, achiziția de teste Covid și a altor cheltuieli 

Denumire 

indicator 

Cheltuieli 

2019 

% 

Cheltuieli 

 2020 

% 

Cheltuieli 

2021 

% 

Cheltuieli 

2022 

% Tоtаl 

cheltuieli 

realizate 

58,985,541 68,012,856 68,049,429 75,279,922 

Cheltuieli 

de personal 
30,421,528 

51.57

% 
35,575,203 52.31% 34,394,110 50.54% 37,512,114 49.83% 

Cheltuieli 

bunuri/ 

servicii 

24,616,153 
41.73

% 
26,158,609 38.46% 29,359,464 43.14% 31,560,497 41.92% 

Cheltuieli  

UE POCU  
625,069 1.06% 

456,990 

 
0.67% 41,566 0.06% 0 0.00% 

Cheltuieli  

persoane/ 

handicap 

neîncadrate 

191,590 0.32% 230,971 0.34% 216,769 0.32% 288,000 0.38% 

Cheltuieli 

de capital 
3,131,201 5.31% 5,591,083 8.22% 4,037,520 5.93% 5,919,311 7.86% 
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care au crescut ca urmare a numărului mare de pacienți infectați cu virusul SARS CoV2 și 

evoluția galopantă a prețurilor pe piață la produsele de bază și utilități pentru anul 2022; 

  În perioada 2019-2022 Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol nu a înregistrat 

arierate. Drepturile salariale au fost achitate la termenele stabilite fără întârzieri la plată. 

În anii 2019 și 2022 au fost acordate vouchere de vacanță salariaților. 
                                 Monitorizarea indicatorilor de performanță – număr de pacienți, zile de spitalizare este cheia 

unor negocieri corecte și avantajoase cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța la 

încheierea contractelor.  

 

Tabel nr. 7. Indicatori de utilizare a serviciilor 

Secția Nr. Pacienti Nr. zile spitalizare 

 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Secția spital I 4.358 1.738 2.658 3.493 49.308 19.084 29.619 39.013 

Secția spital II 3.404 1.670 2.585 3.013 38.450 18.268 28.886 33.668 

Secția spital copii 1.331 595 822 1.056 20.858 10.675 11.856 14.855 

 Secţia sanatorială  5.668 2.326 4.085 5.063 70.577 27.085 49.217 60.912 

Sursa: Statistică, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol 

 

 

 

Tabel nr. 8.  Indicatori de realizare a serviciilor 

Secția Durata medie de spitalizare Utilizarea paturilor 

 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Secția spital I 11,31 10,98 11,14 11,16 83,38% 46,26% 50,71% 65,57% 

Secția spital II 11,26 10,93 11,17 11,17 67,09% 45,91% 50,72% 58,01% 

Secția spital copii 15,67 19,94 14,42 14,06 60,79% 45,69% 

 

35.30% 

 

43,76% 

Secţia sanatorială 12,45 11,64 12,04 12,03 51,15% 28,10% 42,67% 43,56% 

Sursa: Statistică, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol 

 

 

 

 

 

       

Cap. II. ANALIZA SWOT  

 

              Analiza SWOT este un instrument de planificare ce permite instituției să-și prezinte 

informațiile obținute din evaluarea mediului intern și extern pentru a le utiliza în planificarea 

strategică. Prin analiza SWOT sunt analizate punctele tari și punctele slabe din organizație, 

oportunitățile și amenințările din mediul extern. 
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Puncte tari 

 tripla activitate desfășurată în sanatoriu: asistența medicală balneară, activitate academică și 

activitate de cercetare științifică. Aceste trei aspecte se susțin și se potențează reciproc crescând 

performanța actului medical; 

 unicitatea resursei terapeutice apa cloruro-sodică, iodurată, bromurată, sulfatată și nămolul 

sapropelic din zăcământul de pe fundul lacului Techirghiol sunt factori terapeutici naturali cu 

acțiune antiinflamatorie, antialgică, decontracturantă muscular dovedită științific, cunoscuți și 

folosiți de 123 de ani. Menționăm înregistrarea la OSIM a mărcii “Nămol sapropelic de 

Techirghiol”; 

 personal instruit 

 gradul înalt de specializare și perfecționarea continuă a personalului. În structura de personal a 

sanatoriului sunt: 9 medici de nivel 8 în COR (PhD), 3 medici doctoranzi de nivel 7 (PhD 

student), 2 kinetoterapeuți de nivel 8 (PhD), 2 kinetoterapeuți, masteranzi de nivel 7, 

terapeuți cu studii de licență, nivel 6, personal auxiliar și de îngrijire cu experiență și 

vechime în muncă, de nivel 3, 4, 5 și personal TESA cu nivel de pregătire 4, 5, 6, 8; 

 rezultatele activității medicale sunt prezentate în publicația proprie (revista Techirghiol) și pe 

web-site-ul sanatoriului prin care cititorii sunt informați în timp real cu privire la activitatea 

medicală și științifică a sanatoriului (https://techirghioljournal.ro/ ); 

 contractul de colaborare cu Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Medicină și 

Facultatea de Educație Fizică și Sport; 

 activitate medicală bazată pe protocoale clinice dovedită prin acreditare conferită de A.N.M.C.S 

(Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate) ; 

 flexibilitatea activității, răspunsul prompt la necesitățile/cerințele de reabilitare ale populației. În 

contextul medico-social creat de pandemia cu virusul SARS-CoV2 în sanatoriu a fost creat un 

compartiment de recuperare post–Covid-19; 

 calitatea ridicată a performanței manageriale dovedită prin:  

 certificarea sistemului de management al calităţii  ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000;  

 proiect de investiții: beneficiar al proiectului realizat de către Compania Națională de 

Investiții privind reparațiile capitale, clădiri și reconfigurarea funcțiunilor, extindere și dotări 

cu echipamente a secției de recuperare neuro-psihomotorie copii prin atragerea de fonduri 

externe nerambursabile, proiect aflat în derulare în valoare de 16 milioane euro; 

 recunoaștere pe plan național și internațional prin premii și diplome obținute:  Trofeul 

Hercules 2019 al Congresului Național de Balneologie – 2019 Plachetă Aniversară OPTBR – 

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol pentru 120 de ani de excelență în balneologia 

românească; Premiile Turismului Balnear și Spa din România, 2019 – Cea mai bună bază de 

tratament balnear – premiul special al juriului, 2019 – Cel mai bun program de tratament 

balnear; Diploma of Excellence –– B.E.N.A, 2019, Certificate of Leading Active Membership 

given to Balneal and Rehabilitation Sanatorium Techirghiol, by unanimous resolution of the 

Managing Board (3/06/2019), to acknowledge her expert professional support and proactive 

participation in the development of the FEMTEC initiatives. September, 2019; Premiul pentru 

dezvoltare în balneologie și recuperare medicală – Gala Elitelor Medicale – 27 octombrie 

2019; Diploma locul I, pentru implicarea activă în prima linie de luptă, în prevenirea și 

controlul infecției cu SARS-CoV2 la reluarea activității medicale, Congresul Național de 

Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie, cu participare internațională, Septembrie 

2020; Trofeul Nava “ Techirghiol Starship Enterprise”, în cadrul Congresului Național de 

Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie cu participare internațională, Covasna, 01-05 

septembrie 2021; Premiile Turismului Balnear și de Wellness din România 2022 - Cel mai 

apreciat serviciu de tratament balnear, Cel mai bun centru medical balnear, Cele mai inovative 

programe spa bazate pe studii recente în folosirea resurselor naturale pentru tratarea unor 

afecțiuni; Korea 2022 Mud Festival Industrialization International Seminar – Sapropelic Mud 

Research For Better Use of Natural Resources;  

https://techirghioljournal.ro/
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 vizibilitatea internațională crescută a sanatoriului este susținută continuu prin publicarea de 

lucrări științifice în reviste naționale și internaționale de specialitate cu indexare în bazele 

internaționale de date (BDI, ISI și mai recent MDPI); 

 prezența în forumurile de conducere ale societăților profesionale și științifice naționale și 

internaționale: FEMTEC - Federaţia Internaţională de Termalism şi Climatologie, ISMH– 

Societatea Internaţională de Hidrologie Medicală, BENA - Balkan Enviromental Association, 

ISPRM - International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, ARB – Asociația 

Română de Balneologie, SRRM – Societatea Română de Reabilitare Medicală, SRMFRB - 

Societatea Română de Medicină Fizică de Recuperare și Balneoclimatologie; 

 atragerea de fonduri europene nerambursabile - Proiectul FORTIN 2014-2020, în cadrul  

Programului Operațional Capital Uman pentru un număr de 1100 de pacienți; 

 dotarea cu aparatură medicală performantă finanțată de Ministerul Sănătății în anul 2019 -  

83078 mii RON și anul 2021 – 18650 mii RON; 

 adresabilitatea crescută a populației privind serviciile medicale pentru o gamă extrem de     

largă de afecțiuni.  

 

 

Puncte slabe 

 

 spații insuficiente de tratament și cazare comparativ cu adresabilitatea existentă; 

 limitări în abordarea patologiei complexe și / sau recent descrisă/ apărută (de exemplu multiple 

sechele respiratorii, neurologice, musculo-scheletale, post-infecție SARS-CoV2) datorate 

costurilor mari de achiziție și funcționare a aparaturii moderne, inovative; 

 dificultatea elaborării unui plan de urmărire a evoluției pacientului și a bolii: prin normele de 

aplicare ale contractului cadru cu CNAS se limitează numărul de internări și perioada de 

internare/pacient pe parcursul unui an, astfel acesta având dreptul la internare doar într-un singur 

episod pe an, serviciile medicale acordate în afara acestui episod suportându-se în întregime de 

către asigurați, acest fapt condiționând recomandarea medicală. Durata de spitalizare este de 

aproximativ 12 zile, cu posibilitatea prelungirii la 21 zile pe secția sanatorială, fără a depăși 

durata medie de spitalizare la nivel de secție și a repetării curelor de recuperare la un interval 

impus de evoluția pacienților; 

 insecuritate privind exploatarea rezervelor de nămol sapropelic din lacul Techirghiol exclusiv în 

scopuri medicale. 

 

Oportunități 

 

  fidelizarea pacienților prin diversificarea și îmbunătățirea serviciilor medicale; 

  accesarea fondurilor europene nerambursabile pentru optimizarea infrastructurii, modernizarea, 

repararea, dotarea și eficientizarea tehnologică a secțiilor medicale/ compartimentelor 

complementare; 

  creșterea interesului noilor agenți hotelieri din zonă pentru extensia sezonului estival; 

  promovarea imaginii sanatoriului, a nămolului sapropelic și a apei din lac pe plan internațional 

  obținerea de produse din apa și nămolul sapropelic de Techirghiol; 

  posibilitatea orientării activității medicale către recuperarea unor categorii socio-profesionale 

(sportivii de performanță și militarii răniți în urma acțiunilor desfășurate în teatrele de 

operațiuni) sau patologii nou apărute (reabilitarea post Covid-19) datorită dotărilor medicale 

de excepție; 

  dezvoltarea mai multor specializări medicale pentru a asigura o gamă cât mai complexă de 

servicii; 

  posibilitatea acreditării europene a unității sanitare pentru reabilitarea bolilor rare; 
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  autorizarea sanatoriului pentru studii clinice; 

 deschiderea către piața externă prin promovarea conceptelor de medicină holistică integrativă, 

medicină bazată pe dovezi științifice a experienței în medicina balneară și geriatrică; 

 promovarea modelului românesc de aplicare a balneoterapiei în activitatea de reabilitare prin 

cooperarea academică internațională cu universități și entități balneare, în vederea participării 

la efortul european de stimulare a medicinii balneare. 

 

Amenințări 

 

  reducerea procedurilor decontate de CNAS sau schimbarea modului de decontare; 

  reducerea perioadei de contractare de servicii balneare, urmare a posibilelor modificări 

legislative cu impact și asupra veniturilor populației; 

  posibilitatea apariției pe piață a noi unități prestatoare de servicii medicale similare celor oferite 

de către sanatoriu având în plus și o componentă wellness spa; 

  disfuncționalități în derularea Sistemului Informatic Unic Integrat privind validarea internărilor/ 

externărilor pacienților cu cardul de sănătate;  

  fonduri insuficiente alocate reabilitării și optimizării condițiilor de cazare și masă; 

  oferirea licențelor de exploatare pentru comercializarea nămolului în alte scopuri decât cele 

medicale, exportarea acestuia și exploatarea irațională de către agenți economici privați; 

  lipsa planului european de management al lacului Techirghiol, desemnat ca „Arie protejată”, 

„Zonă umedă de importanţă internaţională”, parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 

2000 în România;  

 schimbările climatice care pot genera modificarea salinității apei și a peloidogenezei. 

 

Cap. III. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE 

 

          Activitatea medicală este centrată pe pacient, misiunea unității sanitare fiind de a acorda 

servicii medicale de cea mai înaltă calitate, printr-un management performant și integrat, plecând de 

la nevoile pacienților care se adresează sanatoriului cu respectarea cerințelor legale sanitare.  

       Se reliefează o serie de aspecte importante ce trebuie abordate cu prioritate: 

 capacitatea bazei de tratament este insuficientă pentru a asigura toate serviciile medicale 

solicitate de către pacienți; 

 insuficiența spațiilor destinate beneficiarilor terapiilor cu factori naturali de mediu (băi calde, 

kinetoterapie, împachetări cu nămol); 

 degradarea elementelor de rezistență și ale instalațiilor interioare ale clădirii C1- bază de 

tratament, constatată prin expertize tehnice pe specialități;  

 necesitatea optimizării condițiilor din sălile de tratament cu prioritate sala de kinetoterapie; 

 ajustarea permanentă, necesară și adecvată prin alegerea alternativei cel mai puțin restrictivă, 

pentru confortul și accesul fără limitări a persoanelor cu dizabilități; 

 personal medical insuficient pentru a asigura serviciile medicale, mai ales în perioada sezonului 

estival, pentru Pavilionul Băi Reci amenajat pe malul lacului Techirghiol, unde se efectuează 

tratamente medicale cu factor natural de mediu; 

 număr insuficient a personalului instruit pentru utilizarea metodelor moderne de diagnostic și 

tratament și a tehnicii medicale inovative. 
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Cap. IV. SELECȚIONAREA UNEI PROBLEME PRIORITARE ȘI MOTIVAREA 

ALEGERII FĂCUTE 

 
          Având în vedere problemele identificate și adresabilitatea în continuă creștere a pacienților 

care au așteptări mari în ceea ce privește serviciile oferite de către sanatoriu, se relevă necesitatea 

consolidarii și modernizării infrastructurii în vederea îmbunătățirii condițiilor de tratament, 

optimizarea spațiilor și mărirea capacității bazei de tratament cu 30 %.  

         

Cap. V. DEZVOLTAREA PROIECTULUI DE MANAGEMENT PENTRU BAZA DE 

TRATAMENT (Corp C1)  

 
Data de 1 iulie 1973 marchează începutul activității în noul sanatoriu balnear. Încă de la 

început s-a dorit crearea unei unități de elită în domeniul balneologiei. Datorită volumului mare de 

prestații și complexității activităților desfășurate aici, s-a propus ca unitatea sanatorială să fie 

considerată de importanță națională și să treacă în subordinea directă a Ministerului Sănătății. Acest 

reper istoric întregește motivația investiției pe care o propun.  

Baza de tratament - corp C1 cu o suprafață desfășurată de 5497 mp, având un regim de 

înălțime D+P+1E parțial, unde se pot trata zilnic până la 1000 de pacienți efectuându-se peste 6000 

de servicii medicale zilnic, după 50 de ani de funcționare, necesită reparații capitale în regim de 

urgență. Din cauza utilizării intensive și neîntrerupte alături de atmosfera agresivă creată prin 

folosirea pentru tratamente a apei sărate din lacul Techirghiol, cu vapori de sulf și bioxid de carbon, 

starea actuală a corpului C1 este precară în ceea ce privește structura de rezistență a demisolului și 

parterului în zona sectorului de băi sărate și împachetări de nămol și suprastructura bazinului de 

hidrokinetoterapie, prezentând un grad seismic îngrijorător.  

Se impun cu celeritate lucrări de consolidare, reparare a construcțiilor și instalațiilor, 

amenajări interioare, recompartimentări și refacere a finisajelor, așa cum este recomandat în 

expertizele tehnice care au stat la baza elaborării documentației tehnico-economice. 

Totodată se va realiza supraetajarea parțială a clădirii prin amenajarea unei săli de 

kinetoterapie generoasă cu o suprafață construită de 628 mp  ce va asigura fluentizarea pașilor 

terapeutici prin posibilitatea de a amplasa aparatură specifică respectând cadența unei ședințe de 

kinetoterapie. 

Se va repune în circuit o suprafață de 600 mp reprezentând demisolul bazei de tratament în 

prezent total dezafectat. 

 

 SCOP 

Oferirea serviciilor de medicină balneară de înaltă calitate la standarde internaționale într-un 

ambient profesional, prietenos, în condiții de siguranță atât pentru pacienți cât și pentru personal. 

 

OBIECTIVE 

 aplicarea standardelor europene în serviciile medicale balneare referitoare la aparatura de electro 

kinetoterapie, nivelul de instruire al angajaților, accesul facil al persoanelor cu dizabilități;  

 folosirea tehnologiilor de ultimă generație în ameliorarea calității vieții pacienților prin programe 

individualizate / personalizate de recuperare funcțională; 

 fidelizarea pacienților prin posibilitatea diversificării și extinderii numărului de proceduri 

medicale; 

 creșterea adresabilității;  

 adaptarea la cerințele sociale de recuperare în afecțiuni descrise și diagnosticate mai frecvent; 

 eficientizarea activității prin soluții tehnice inovative care vor duce la diminuarea costurilor și 

creșterea veniturilor; 

 asigurarea tuturor circuitelor medicale și a spațiilor adecvate conform legislației în vigoare; 

 siguranța și creșterea satisfacției pacienților. 
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ACTIVITĂȚI 

 
 1. Definire 

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse este necesară parcurgerea unor etape obligatorii, 

după cum urmează: 

 propunerea și aprobarea în Consiliul de Administrație (C.A.), pe baza Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare, a elaborării unei documentații tehnico-economice (Documentație de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții) pentru a identifica necesarul de resurse real și scenariul 

tehnico-economic optim; 

 elaborarea de către proiectanți a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții; 

 obținerea certificatelor și avizelor necesare pentru Documentația de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții; 

 obținerea finanțării obiectivului de investiții; 

 derularea procedurii de achiziție publică finalizată cu încheierea contractului pentru proiectarea și 

execuția obiectivului de investiție; 

 elaborarea proiectului pentru autorizarea / desființarea executării lucrărilor și a proiectului tehnic 

de execuție, obținerea avizelor autorităților competente; 

 obținerea Autorizației de construire / desființare a obiectivului de investiții; 

 execuția lucrărilor de construcții și instalații prevăzute în proiectul tehnic de execuție cu detaliile   

     de execuție și anume: 

  supraetajarea clădirii bazei de tratament cu o sală de kinetoterapie și spații anexe, cu o 

suprafață construită de 628,53 mp și utilă de 562 mp, cu un sistem constructiv modern, 

metalic, cu fațade de sticlă și panouri de izopan, utilizând pentru funcționare energie verde; 

   consolidarea cu fibre de carbon a elementelor structurii de rezistență de la subsolul corpului 

de clădire C1 și de la parterul clădirii, cămășuirea cu beton armat a tuturor stâlpilor; 

  repararea cu mortar special de reparații a betonului degradat din elementele structurale ale 

parterului; 

  refacerea tuturor instalațiilor purtătoare de apă; 

  lucrări de protejare a amprizei clădirii împotriva pătrunderii apelor pluviale și înlăturarea 

cauzelor infiltrațiilor de apă în terenul de filtrare precum și repararea căminelor de 

alimentare cu apă și de canalizare din apropierea fundației clădirii; 

  refacerea sistemului de colectare a apelor meteorice de pe terasa necirculabilă a clădirii; 

  refacerea termoizolației și a hidroizolației terasei necirculabile; 

  refacerea termoizolației sub pardoseala de la subsol;  

  aplicare termosistem exterior din vată minerală bazaltică cu grosimea de 10 cm; 

  termoizolarea podului în zona bazinului cu vată minerală bazaltică de 16 cm; 

  schimbarea tâmplăriei exterioare cu PVC/ aluminiu; 

  recompartimentarea cabinelor de tratament din sectorul de băi sărate cu nămol și de 

împachetări cu nămol astfel încât să se îndeplinească toate normele legale atât din punct de 

vedere epidemiologic cât și tehnico-sanitar și pentru eficientizarea activității medicale în 

sălile de tratament cu respectarea circuitelor medicale; 

  refacerea tuturor finisajelor interioare din subsol si parter în sectorul de băi sărate cu nămol 

și împachetări cu nămol; 

  refacerea instalațiilor interioare electrice, sanitare, termice, HVAC, inclusiv instalații 

detecție și semnalizare incendiu, supraveghere video, control acces și antiefracție din 

subsolul bazei de tratament și în zona parterului;  

  amenajarea a 6 ateliere tehnice cu grupuri sanitare și 2 spatii de depozitare în subsolul 

clădirii; 

  derularea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor; 

 exploatarea obiectivului de investiții în perioada de garanție; 

 recepția finală a obiectivului de investiții. 
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 2. Încadrare în timp – Grafic Gantt 

 
 Planificarea activităților propuse pentru perioada următoare este reprezentată în graficul 

Gantt, care evidențiază succesiunea etapelor, responsabilitățile și estimarea temporală a fiecărei 

activități. 

 

 

Tabel nr. 9 – Grafic Gantt 
 

 

Activitatea 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
-

2
0
3
0
 

Responsabil 

Propunerea și aprobarea în  C.A. a elaborării unei 

documentații tehnico-economice DALI 

        Manager, 

serviciul 

tehnic 

Elaborarea de către proiectanti a Documentația de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții 

        Manager, 

serviciul 

tehnic 

Obținerea certificatelor și avizelor necesare 

        Manager, 

serviciul 

tehnic 

Obținerea finanțării obiectivului de investiții         Manager  

Derularea procedurii de achiziție publică 

        Manager, 

compartiment 

achiziții  

Elaborarea proiectului pentru autorizarea/ 

desființarea executării lucrărilor și a proiectului 

tehnic de execuție cu detalii de execuție 

        Manager, 

serviciul 

tehnic și 

administrativ 

Obținerea Autorizației de construire / desființare a 

obiectivului de investiții 

        Manager, 

serviciul 

tehnic și 

administrativ 

Execuția lucrărilor de construcții și instalații  

        Manager, 

serviciul 

tehnic și 

administrativ 

Derularea procedurii de recepție la terminarea 

lucrărilor de investiții 

        Manager, 

serviciul 

tehnic și 

administrativ 

Exploatarea obiectivului de investiții în perioada de 

garanție 

        Manager, 

serviciul 

tehnic și 

administrativ 

Recepția finală a obiectivului de investiții 

        Manager, 

serv. tehnic și 

administrativ 
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 3. Resurse necesare- umane, materiale, financiare 

 

 

Tabel nr. 10. Resurse necesare 

Nr. 

crt 
Resurse materiale, financiare - Capitole deviz general Valoare RON (fara TVA) 

1 
Proiectare și asistența tehnică 

(studii, expertize, proiectare) 
3.724.493,3 

2 
Cheltuieli pentru investiția de bază 

(construcții, instalații, utilaje, echipamente, dotări) 
38.034.530,12 

3 
Alte cheltuieli 

(organizare de șantier, cote, taxe, diverse și neprevăzute) 
8.613.145,36 

4 
Probe tehnologice și teste 

(pregătirea personalului de exploatare, probe și teste) 
80.000 

 TOTAL 50.452.168,78 

 Resurse umane Nr. Valoare RON /an 

5 Asistenți balneofiziokinetoterapie cu studii superioare 2 141.600 

6 Fiziokinetoterapeuți 5 352.140 

 TOTAL       513.740  

Sursa: Serviciul Contabilitate, Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol 

  

4. Responsabilități 

 
    În tabelul nr. 11 sunt enumerate principalele responsabilități ale personalului de conducere 

implicat în realizarea prezentului proiect. 

 

Tabel nr. 11. Responsabilități principale 

Funcție Responsabilități 

Manager sanatoriu 

-inițiază proiectul de management 

-stabilește echipa  

-deleagă responsabilități 

-diseminează și explică obiectivele 

-asigură resursele necesare 

Comitet director 

-participă la implementarea proiectului pe linia competențelor 

-urmărește și participă  la evoluția activităților  

-informează  managerul de evoluția  etapelor 

Șefi de secție/compartiment 

-participă la  realizarea  obiectivelor specifice  

-explică  cauzele problemelor  evidențiate și caută soluții 

-participă  la  implementarea  proiectului  pe linia competențelor 

-explică  cauzele problemelor  evidențiate  și caută soluții  

 

 
 REZULTATE AȘTEPTATE 

Ca urmare a investiției preconizate se va obține: 

  creșterea calității serviciilor medicale; 

  creșterea numărului de pacienți cu 30%, implicit al numărului de proceduri;  

  crearea unui ambient reconfortant și sigur pentru pacienți prin consolidarea, extinderea, 

recompartimentarea, reamenajarea și modernizarea bazei de tratament; 

  îndeplinirea normelor legale din punct de vedere epidemiologic, tehnico-sanitar și de prevenire și 

stingere a incendiilor; 
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 adaptare rezonabilă și facilități pentru persoanele cu dizabilități; 

 eficientizarea activității cu respectarea circuitelor medicale; 

  reducerea costurilor de funcționare și întreținere prin realizarea unor economii la consumul de 

energie electrică, apă, combustibil; 

  diversificarea ofertei de servicii medicale. 

 

Alte rezultate așteptate 

Procesul de modernizare al Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol este unul 

continuu, în concordanță cu nevoia crescândă de servicii medicale pentru populație. Această 

investiție facilitează un control atent și permanent pe tot fluxul activității, folosirea eficientă a 

resurselor financiare, materiale și informaționale într-un cuvânt „performanța într-o activitate 

concentrată, dedicată pacienților cu o paletă vastă de nevoi”.  

 creșterea impactului medicinei fizice și de reabilitare în tratamentele profilactice, de prevenție 

primară și curative cu adresabilitate pentru numeroase specialități medicale: neurologie, 

ortopedie, neurochirurgie, reumatologie, pediatrie, dermatologie, ginecologie; 

  stimularea activității academice și științifice pentru menținerea vizibilității internaționale a 

contactelor și colaborării cu societățile științifice și profesionale, naționale și internaționale care 

aduc informații noi în domeniul prevenției și reabilitării în diverse domenii de patologie; 

 creşterea satisfacţiei pacienţilor. 

 

INDICATORI – EVALUARE, MONITORIZARE 

Indicatori de performanță ai managementului SBRT care vor suferi modificări urmare a 

realizării investiției 2023-2027 

 

Categoria de 

indicatori 

Denumire 

indicator 

Valori 

realizate 

2019 

Valori 

realizate 

2020 

Valori 

realizate 

2021 

Valori 

realizate 

2022 

Modificare 

valoare la 

finalizarea 

investiției 

Indicatori 

management 

resurse 

Proporţia 

personalului 

medical cu studii 

superioare din 

totalul 

personalului 

medical 

27.85 % 25.57 % 29.82 % 30.49 % 32 % 

Indicatori de 

utilizare a 

serviciilor 

Număr bolnavi 

externați 
14,771 6,329 10,150 12,625 15.100 

Indicatori 

economico- 

financiari 

Costul mediu pe zi 

de spitalizare 
329.17 821.08 570 510 430 

Procentul 

veniturilor proprii 

din totalul 

veniturilor 

spitalului  

40 % 26 % 46 % 41 % 60 % 

Indicatori de 

calitate 

Rata infecţiilor 

asociate activității 

medicale, pe total 

spital şi pe fiecare 

secţie 

0 % 0 % 0 % 0.46 % 0,46 % 



16 

 

           Principalii indicatori care vor suporta modificări: 

 proporția personalului medical cu studii superioare va crește cu 5 %; 

 numărul de externări preconizat va crește cu 20 % prin mărirea capacității de internare,  

a condițiilor de tratament și mărirea numărului de proceduri medicale acordate; 

 costul mediu pe zi de spitalizare, se va diminua cu cel puțin 15 % urmare a creșterii veniturilor 

prin realizarea obiectivului de investiții; 

 procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor unității la momentul actual este de 41 % se 

preconizează o creștere până la 60 % la nivelul anului 2026 datorită creșterii gradului de confort, 

se poate percepe tarif suplimentar care va duce la creșterea veniturilor proprii; 

 rata infecțiilor asociate activității medicale pe total spital se va menține la nivelul actual prin 

respectarea protocoalelor medicale. 

    Rezultatele obținute se vor analiza periodic de către Comitetul Director și Consiliul de 

Administrație. 

   Pacienții sunt prioritatea muncii noastre. Aceștia sunt atrași în mod special de proprietățile 

curative ale nămolului sapropelic de Techirghiol, de calitatea actului medical, de ambianţa și 

posibilitatea de a redescoperi metode naturale de tratament utilizând în același timp aparatura 

medicală de ultimă generație. Monitorizăm permanent gradul de satisfacție a pacienților, certificat 

prin completarea formularelor specifice. Avem în vedere creșterea nivelului de satisfacție a 

pacienților la externare de la 87 % în anul 2022 la 95 % în 2026. 

            

Principalele obiective manageriale pentru perioada 2023-2027 

 

  Continuând proiectele aflate în derulare, asigurăm direcția de evoluție a sanatoriului prin 

dezvoltarea misiunii, viziunii și a valorilor deja dobândite.  

Propun: 

 construcția unei noi baze de tratament în extensia celei existente pentru a acoperi activitatea de 

servicii medicale extinse cu separarea circuitelor, proiect aflat pe Lista Sinteză a Companiei 

Naționale de Investiții în valoarea de 33 milioane Euro; 

 accesarea unor proiecte europene, montarea de panouri fotovoltaice în vederea asigurării unei 

surse alternative de energie; 

 înnoirea compartimentului de extracție nămol prin achiziția unei bărci pentru extracție și a unei 

vidanje pentru transport nămol sapropelic; 

 lansarea unui proiect de cercetare asupra nămolului sapropelic recuperat, într-un amplu plan de 

cercetare cu sprijinul unor instituții naționale de cercetare, având ca obiectiv general 

configurarea de forme condiționate și tehnologii de preparare, derivate din nămolul sapropelic 

din lacul Techirghiol din gama produselor cosmetice, dermacosmetice și dispozitivelor medicale; 

 realizarea unui parc terapeutic și a unui teren de mini golf adaptat pentru persoanele cu 

dizabilități; 

 modificarea structurii și organigramei sanatoriului prin înființarea de cabinete medicale: 

cardiologie, diabet și boli de nutriție, geriatrie; 

 modernizarea blocului alimentar prin dotarea cu utilaje pentru prepararea hranei și o linie de 

autoservire; 

 reabilitarea și amenajarea centrului de cercetare științifică în locația vilei “Ulmeanu”; 

 crearea unei tabere terapeutice pentru copiii cu dizabilități prin reconfigurarea spațiilor și 

modernizarea vilei “Sibiu”; 

 amenajarea unui nou sector de Băi Reci atractiv cu 4 bazine de apă sărată din lacul Techirghiol 

pentru copii și adulți care asigură mai mult confort persoanelor cu dizabilități pe o suprafață de 

12204 m2, vila „Lucia”; 

 amenajarea de împrejmuiri la toate secțiile unității sanitare; 

 amenajarea de parcări auto spre a deservi atât personalului medical cât și pacienților; 
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 finalizarea proiectului finanțat de către Compania Națională de Investiții reprezentând reparații 

capitale clădiri, reconfigurare funcțiuni și dotări cu echipamente a secției de recuperare neuro-

psiho-motorie copii; 

 formarea și perfecționarea specialiștilor și a personalului medical auxiliar prin training-uri, 

conferințe, workshopuri, schimburi de experiență; 

 

                                                Dat fiind faptul că obiectivul propus în mandatul managerial precedent a fost îndeplinit sunt 

premise clare că voi realiza și aceste deziderate pentru a dezvolta la Techirghiol o bază de 

recuperare de excelență. 

 

    CONCLUZII 

Un sistem de sănătate prietenos și transparent, într-un mediu de lucru cu o cultură de 

încredere, oferă alegeri informate și servicii de calitate pacienților, oferă motivație și implicit 

posibilitate de dezvoltare profesională specialiștilor și nu în ultimul rând un cadru cu facilități 

sanitare sigure bazat pe investiții adecvate.  

Toate realizările de până acum ne motivează să investim mai mult și să ne atingem cu 

perseverență obiectivele propuse. Astfel 123 de ani de balneologie în Techirghiol, datorită 

preocupărilor noastre permanente, vor avea consecință directă în transmiterea pe mai departe a 

valorilor.  

         

CUNOAȘTEREA LEGISLAȚIEI RELEVANTE 

 legea nr. 95/2006 (r1) privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare; 

 legea nr.46/2003 - privind drepturile pacientului cu modificările ulterioare; 

 ordin nr.1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 

46/2003; 

 ordin MS nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le  

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, actualizat; 

 ordin MS nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a 

listei indicatorilor de performanţă a activității managerului spitalului public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din spitalului public; 

 legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 


