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APROBAT 

prin ordinul IMSP I.O.  

nr.2 din 10.01.2019  

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ȘI PLANUL  DE  ACTIVITATE   

AL  IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC PENTRU  ANUL  2019 

Nr. 

d/o 

Acțiuni Indicatori de 

produs/rezultat 

Termen de 

realizare 

Responsabil 

 

1 2 3 4 5 

MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL ȘI INSTITUȚIONAL EFICIENT 

Componenta  «Sistemul de management financiar și control» 

 Indicatori generali de produs/rezultat:  

1. Gradul de implementare al Standardelor naționale de control intern;   

2. Mecanism funcțional de management al riscurilor instituit; 

3. Mecanism de monitorizare și raportare a acțiunilor implementate. 

 Obiectivul 1. Dezvoltarea sistemului de management financiar și control 

1. Asigurarea subdiviziunilor cu necesități  și monitorizarea utilizării 

eficiente a bunurilor 

Nr. solicitărilor, Nr.nece- 

sităților, Gradul utilizării 

bunurilor  

Trimestru 

I-IV 

SEF, SAC, 

Președinții G.L., 

șefiii secțiilor 

2. Utilizarea eficientă și eficace a resurselor financiare alocate de 

către CNAM,  Fondator, celor extrabugetare, în scopul fortificării 

bazei tehnico-materiale a instituţiei 

Numărul lucrărilor de 

reparație capitale și 

construcții realizate.  

Bunuri și servicii achizit. 

Trimestru 

I-IV 

SEF,  

SAC, 

președinții G.L. 

3. Prestarea serviciilor medicale conform prevederilor contractuale 

cu CNAM 

Nr. vizitelor, Nr. inves 

tigațiilor,Nr. ședințelor 

radioterapice, 

Nr. cazurilor validate 

Trimestru 

I-IV 

șefii secțiilor clinice, 

SMECISAM 

4. Evaluarea sistemului actual de management financiar și control  Declarația de Buna 

Guvernare, Raport de 

evaluare elaborat și 

aprobat,Nr.chestionarilor 

de autoevaluare 

 

Trimestrul I Directorul, 

SAI, 

Grupul de lucru pentru 

dezvoltarea sistemului 

MFC 
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5. Elaborarea  și implementarea  Planului anual de acțiuni pentru 

implementarea/dezvoltarea sistemului MFC   

Plan elaborat și aprobat, 

Nr. acțiunilor realizate 

din plan 

Trimestrul  

I- IV 

Coordonator MFC,  

șefii secțiilor 

6. Identificarea și gestionarea riscurilor din cadrul subdiviziunilor Registrul riscurilor a 

subdiviziuni, 

Nr. riscurilor identificate 

și minimizate 

Trimestru  

I-IV 

șefii subdiviziunilor 

7. Elaborarea Planului de acțiuni de minimizarea riscurilor Planul elaborat și aprobat Trimestru IV Grupul MFC 

8. Planificarea și monitorizarea participărilor la instruiri profesionale 

continuă a personalului instituției 

Plan aprobat, 

Nr.de instruiri, 

Nr.persoanelor instruite  

Trimestru  

I-IV 

SRU 

șefii subdiviziunilor 

 Obiectivul 2. Consolidarea funcției de audit intern 

1. Organizarea instruirilor și acordarea consultațiilor, consilierilor pe 

sistemul MFC 

Nr. instruirilor, 

consulațiilor și 

consilierilor 

Trimestru  

I-IV 

Serviciul audit intern, 

MSMPS, MF 

 

2. Efectuarea misiunilor de audit intern Nr. rapoartelor de audit 

intern elaborate 

Trimestru  

I-IV 

Serviciul audit intern, 

Comitetul Audit medical, 

Manager SMC 

 Obiectivul 3. Măsuri de prevenire a elementelor de corupție, protecționism și asigurarea integrității Institutului 

1. Semnarea avizului de informare privind testarea integrității 

profesionale în ziua angajării 

Nr. angajaților, 

Nr. avizelor semnate 

Trimestru  

I-IV 

SRU 

2. Informarea pacienților internați în scris despre excluderea plăților 

neoficiale și achitarea serviciilor medicale în casa spitalului 

Nr. pacienților internați, 

Nr. formularelor 

completate 

Trimestru  

I-IV 

Personalul medical din 

secție 

3. Actualizarea informației pe panourile informative  Panourile informative   Trimestru  

I-IV 

Manager SMC 

4. Verificarea corectitudinii procesului de planificare și internare a 

pacienților programați în cadrul CCD 

Nr. pacienților internați 

în termen 

Trimestru  

II, IV 

Manager SMC 

5. Chestionarea anonimă a pacienților Nr. chestionarelor Trimestru  

I-IV 

Manager SMC 

6. Chestionarea anonimă angajaților Nr. chestionarelor Trimestru  

II, III 

Manager SMC 

7. Elaborarea Registrului riscurilor de corupție pe instituție Registru aprobat Trimestru II Șef serviciului juridic 
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8. Elaborarea Planului de diminuarea riscurilor de corupție Plan elaborat și aprobat Trimestru  

II, III 

Șef serviciului juridic 

 

Componenta  « Coordonarea și implementarea Programului național de control al cancerului pentru anii 2016-2025» 

 Indicatori generali de produs/rezultat:  

1.Gradul de implementare a sarcinilor trasate; 

2. Rata depistării precoce obținută; 

3. Numărul  pacienţilor deserviți; 

4. Gradul de completare a Cancer Registrului. 

 Obiectivul 1. Reducerea incidenţei tipurilor de cancer: pulmonar (25,53%0), de piele (28,71%0), stomac (11,61%0), ficat (8,53%0), 

prostată (26,03%0), colorectal (34,4%0), cervical (17,7%0) şi mamar (61,3%0) 

1. Comunicarea, informarea şi educarea publicului larg şi al tuturor 

furnizorilor de servicii de sănătate privind măsurile de prevenire a 

cancerului 

Număr de specialişti 

instruiţi; 

număr de activităţi 

desfăşurate 

Trimestru 

I-IV 

Echipa de implementare 

a PNCC, 

Medicii oncologi curatori 

2. Efectuarea screeningul cervical, colorectal si  mamar Nr. pacienților 

examinați, investigați 

Trimestru 

I-IV 

Echipa de implementare 

a PNCC 

 Obiectivul 2. Sporirea ratei de depistare precoce a cancerului (stadiile I şi II) 

1. Sesizarea populației care au avut în familie bolnavi cu cancer 

despre efectuarea examenului profilactic  

Număr de activităţi 

desfăşurate 

Trimestru  

I-IV 

Echipa de implementare 

a PNCC, 

medicii oncologi curatori 

2. Sporirea vigilenței oncologice la rudele de gradul I,II a pacienților 

oncologici  

Nr. pacienților depistați 

 

 

Trimestru  

I-IV 

Medicii 

 

3. Monitorizarea  pacienților oncologici pentru prevenirea cancerului 

primar multiplu 

Nr. pacienților 

examinați 

Trimestru  

I-IV 

Medicii 

 

 

 

 Obiectivul 3. Asigurarea accesului pacienţilor cu cancer la servicii calitative de diagnostic, tratament şi îngrijire continuă  

1. Perfecționarea mecanismului de asigurare a tratamentului în 

condiţii de ambulator, în condițiile staționarului e zi a pacienţilor 

oncologici 

Numărul pacienților 

tratați în condiții de 

ambulator 

Trimestru  

I-IV 

Echipa de implementare 

a PNCC, 

medicii 

2. Asigurarea actului medical cu necesarul de reactive, medicamente 

și dispozitive medicale pentru fortificarea calității actului medical 

Grad de acoperire cores 

punzător necesitaţilor  

Trimestru  

I-IV 

SEF, SAC, șeful secției 

anatomie patologică 
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3. Înaintarea propunerilor pentru modificarea și completarea Listei 

naționale a medicamentelor esențiale, profil oncologic și îngrijiri 

paliative  

Lista elaborată și 

aprobată 

Trimestru  

I-IV 

Comitetul FFT 

4. Implementarea Dotărilor în Oncologia radiologică în contextul 

Proiectului MOL 6010: 

- Tomografie Compiuterizată- simulator, echipament de asigurare 

a calităţii; 

- Brahiterapie 3D; 

- dispozitive de fixare 

Punerea în aplicare, 

Contractarea cu CNAM 

Trim III Coordonatorul de proiect 

Serviciile administrarea 

patrmoniului 

 Obiectivul 4. Dezvoltarea serviciilor paliative şi a celor de reabilitare medicală cu asigurarea accesului pacienţilor la aceste 

servicii 

1. Perfecționarea estimării calculelor de necesități în cantitate şi 

formele de medicamente opioide pentru pacienții oncologici din 

țară 

Repartizarea 

necesităților și 

achizițiilor pe APL 

conform numărului de 

pacienți cu indicațiii 

Trimestru  

I-IV 

Specialiștii Pincipali în 

asistența paliativă 

2. Asigurarea pacienţilor cu pungi stome, exoproteze mamare % de asigurare cu 

dispozitive de îngrijire 

Trimestru  

I-IV 

SEF, SAC, 

șefii secțiilor 

3. Perfecționarea serviciilor de protezare în tumorile Cap și Gît și 

ALM 

Realizarea serviciilor în 

cpnfromitate cu 

Contractele senate 

Pe arcursul 

anului 

Secția protezare tumori 

cap și gît și ALM 

4. Perfecționarea serviciilor de reabilitare medicală pentru pacienții 

spitalizați și cei care beneficiază de servicii în ambulator 

Vizite și proceduri în 

limita Contractului 

semnat cu CNAM 

 Serviciul reabiltare 

medicalî și medicină 

fizică 

 Obiecivul 5. Îmbunătăţirea şi asigurarea funcţionării Registrului de Cancer conform recomandărilor Agenţiei Internaţionale 

pentru Cercetări în Domeniul Cancerului 

1. Elaborarea și înaintare către MSMPS a proiectului de HGRM și 

Regulamentului  Registru Național de Cancer 

Proiectul 

Regulamentului înaintat 

către MSMPS 

Trimestru  

II 

Coordonator 

Registru Național de 

Cancer 

2. Asigurarea unei evidențe conforme a cazurilor noi de cancer și 

asigurarea monitorizării informației asociate actului medical 

prestat 

Nr. cazurilor noi incluse Trimestru  

I-IV 

Medicii 

3. Întocmirea rapoartelor privind incidența și prevalența a  cazurilor 

de cancer înregistrate pe perioada raportată 

Rapoartele  

nr. 7, 35 

Trimestru  

I-IV 

Coordonator 

Registru Național de 

Cancer,  medicii 
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ACTIVITĂȚI  INSTITUȚIONALE EFICIENTE 

Componenta “Securitatea și inofensivitatea actului medical”   

 Indicatori generali de produs/rezultat: 

1. Gradul de implementare și menținere a standardelor; 

2. Rezultatele evaluării sanitare anuale; 

3. Gradul de completare a documentației medicale; 

4. Gradul de conformitate a actului medical cu PCN, inclusiv la compartimentul eticii și deontologiei medicale 

 Obiectivul 1. Asigurarea regimului sanitaro-epidemiologic conform reglementărilor în vigoare 

1. Supravegherea, monitorizarea și asigurarea regimului 

epidemiologic de prestare a serviciilor de diagnostic și curative 

pacienţilor  

Registru 060/e Trimestru 

I-IV 

Asistenta medicală 

superioară 

2. Respectarea și implementarea reglementărilor de prevenire şi 

supraveghere a IAAM 

 

Gradul de 

implementarea 

Standardelor aprobate  

Trimestru 

I-IV 

Vicedirector  

Nursing, 

medicul epidemiolog 

3. Trecerea la sterilizarea centraliztă integral pe Institut  

 

 

Numărul Procese-

verbale elaborate și 

aprobate. 

Trimestru 

I-IV 

Medicul epidemiolog, 

Asistenta medicală 

superioara a s.sterilizare 

4. Asigurarea regimului sanitaro-epidemiologice la efectuarea 

investigațiilor bacteriologice în sălile cu destinații medicale 

speciale în laboratoare 

Lipsa cazurilor IAAM 

depistate 

Trimestru 

I-IV 

Asistenta medicală 

superioară 

5. Controlul asupra utilizării manoperelor profesionale şi 

procedurilor de îngrijire bazate pe protocoale de activitate 

profesională, care corespund criteriilor riscului minim acceptat 

Lipsa cazurilor IAAM 

depistate 

Trimestru 

I-IV 

Vicedirector medical, 

Medic epidemiolog 

 Obiectivul 2. Asigurarea cu medicamente și dispozitive medicale  

1. Colectarea necesităților subdiviziunilor  în medicamente, 

consumabile și articole sanitare, dispozitive medicale și 

prezentarea la CAPCS pentru achiziționare oportun necesităților în 

limita bugetului aprobat 

Numărul cerințelor 

înaintate către Centrul 

de achizitii în sănătate 

în termen       

Trimestru 

I-IV 

 

S.A.C., 

șefii subdiviziunilor 

2. Monitorizarea îndeplinirii contractelor de către agenți economici Subdiviziunile I.O.  

asigurate conform 

necesităților 

Trimestru 

I-IV 

S.A.C., 

șefii subdiviziunilor 
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3. Utilizarea eficientă a medicamentelor, tehnologiilor și 

dispozitivelor medicale 

Spectrul disponibil de 

medicamente, 

dispozitive medicale 

funcționale 

Trimestru 

I-IV 

șefii subdiviziunilor 

4. Asigurarea mentenanței și deservirii dispozitivelor medicale 

conform programelor aprobate 

Nr. solicitărilor și 

deservirilor realizate 

Trimestru 

I-IV 

Departamentul inginerie 

biomedicală 

 Obiectiv 3. Respectarea drepturilor pacienților, securitatea informației și datelor personale 

1. Prestarea serviciilor medicale cu informarea și consimțămîntul 

pacientului 

Numărul de acorduri 

informate semnate 

Trimestru 

I-IV 

medicii 

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal despre pacienți și caz de 

boală în stricta conformitate cu reglementările în conformitate cu 

prevederile Legii RM nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal și alte norme în vigoare 

Prezențaconsimțămîntul

ui scris pentru preluc- 

rarea datelor cu caracter 

personal în 100% 

Trimestru 

I-IV 

Medicii, a/medicale, 

registratori, laboranți 

3. Siguranța traseului documentației medicale Documentația medicală 

păstrată în locuri 

speciale. Acces p/u 

persoane autorizate 

Trimestru 

I-IV 

Angajații care au acces la 

date cu caracter personal 

 Obiectivul 4. Gestionarea deșeurilor 

1. Instruirea personalului la angajare privind clasificarea, colectarea, 

ambalarea, depozitarea, evidența, transportarea, neutralizarea 

deșeurilor în conformitate cu normele în vigoare 

Procese-verbale Trimestru 

I-IV 

 

Medic epidemiolog, 

Vicedirector  nursing 

șeful secției, 

asistenta medicală 

superioară 

2. Asigurarea controlului segregării, colectării, depozitării, 

neutralizării, evacuării deşeurilor și evidenței  în conformitate cu 

cerinţele în vigoare 

 

Numărul Registrelor 

completate, 

Numărul Rapoartelor 

prezentate 

Trimestru 

I-IV 

medicul epidemiolog, 

Vicedirector Nursing, 

Asistentele medicale 

superioare 

Componenta „Perfecționarea continuă a calității serviciile specializate oncologice” 

 Indicatori generali de produs/rezultat: 

Numărul PCI elaborate și aprobate; 

Mecanism funcțional de documentare a proceselor operaționale de bază; 

Gradul realizării planificării pentru internare. 
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 Obiectivul 1. Elaborarea și revizuirea a PCN în domeniu, PCI, a PC la locul de muncă, P.O. 

1. Consultarea ghidurilor internaționale pentru a revizuirea PCN pe 

profilul oncologic în conformitate cu termenii stipulați   

PCN actualizate, 

aprobate 

 

Trimestru 

I-IV 

Președintele Consiliului 

Calității, 

Consiliul Științific 

Șefii Laboratoarelor 

Științifice 

2. Elaborarea PCI și PC la locul de lucru PCI elaborate Pe parcursul 

anului 

Consiliul de Glitate 

Grupu de Lucru 

3. Elaborarea Procedurilor Operaționale și Procedurilor de Sistem 

pentru a asigura o claritate în algoritmele de activitate 

PO aprobate 

PS aprobate 

 

Trimestru 

I-IV 

Vicedirectorii, 

Manager SMC, 

șeful subdiviziunilor 

 Obiectivul 2. Asigurarea realizării Contractului cu CNAM și Normelor metodologice de prestare a serviciilor 

1. Planificarea și gestionarea corectă a surselor pe fiecare tip de 

serviciu cu elaborarea algoritmelor de organizare a serviciilor în 

limitele finanțării 

Deviz de cheltuieli, 

Raport nr.1-16/d,  

Raport despre situația 

economico-financiară 

Trimestru 

I-IV 

S.E.F. 

2. Perfecționarea continuă a calității serviciilor prestate, implementării 

tehnologiilor noi, optimizarea tratamentelor în condiții de AMS și 

AMSA 

Spectrul serviciilor 

medicale oferite 

 

Trimestru 

I-IV 

Vicedirectorii medical, 

asistență consultativă, 

șefii secțiilor 

3. Asigurarea  respectării cerinţelor sistemului  DRG (CASE MIX) în 

activitatea curativă a Institutului, prin utilizarea  corectă a 

procedurilor de codificare, colectare şi raportare a datelor la nivel 

de pacient 

Numărul cazurilor 

tratate și raportate  

Trimestru  

I-IV 

Vicedirectorii, 

SMECISAM,  

Șefii secțiilor, 

medicii 

4. Asigurarea accesului echitabil la tratament prin planificarea 

internărilor  

Registru aprobat prin 

ordinul intern nr. 127 

din 27.07.2017 

Trimestru  

I-IV 

Vicedirectorii medical, 

asistență consultativă, 

șefii secțiilor 

5. Evaluarea și analiza activității cu elaborarea măsurilor de 

perfecționare în cadrul ședințelor ordinare ale Institutului 

Procese-verbale Trimestru  

I-IV 

Vicedirectorii, 

șefii secțiilor 

6. Anunțarea locurilor vacante pentru plasarea în cîmpul muncii  Numărul persoanelor 

angajate 

Trimestru  

I-IV 

SRU 

Componenta “Cercetări științifice, instruiri continuă și colaborarea cu instituțiile de peste hotarele țării” 

 Indicatori generali de produs/rezultat: 

% rezultatelor cercetărilor recunoscute la nivel intenţional; 



01-07/19-P.A. I.O. 

Planul de acțiuni a IMSP I.O.  pe 2019      ediția 01  revizia 01                                                                                                                          8 din 13 

 

% rezultatelor cercetărilor aplicate 

Gradul implicării în studii clinice 

Gradul instruirilor efectuate 

 Obiectivul 1. Promovarea cercetărilor științifice și punerea în aplicare 

1. Elaborarea și ajustarea la nivelul Consiliului Ştiinţific a 

priorităților strategice în cercetările științifice, domeniul oncologic   

 

Tehnologiile noi 

implementate,  

numărul  proceselor 

verbale semnate 

Trimestru 

I-IV 

 

Vicedirectorul  

pe știință,  

Secretarul CȘ 

 

2. Realizarea cercetărilor ştiinţifice şi aplicarea acțiunilor 

concrete pentru implementarea în practică a inovațiilor 

autorizate 

- proiecte aplicative 

- proiecte fundamentale 

Rezultatele cercetării 

recunoscute la nivel 

internaţional; 

Rezultatele cercetărilor 

aplicate 

Trimestru 

I-IV 

 

Vicedirectorul  

pe știință,  

Secretarul CȘ 

 

3. Intensificarea procesului de colaborare prin realizarea schimbului 

de experiență cu IRO Iași în domeniul:  

Oncologie radiologică (brahiterapie), 

Medicina nucleară (PET-CT), 

Investigații imunogenetice (microbiomei colonului uman în stresul 

generat de antibiotice, diagnostic și cercetari în boala cancerului 

pulmonar-dezvoltarea unei rețele de excelență) 

Cursuri realizate, 

Schimb de experiență, 

Servicii moderne 

aplicate, 

Nr. personalului 

medical instruit 

Trimestru 

I-IV 

 

Vicedirector medical, 

departamentul oncologie 

radiologică,  

laboratorul  medicina 

nucleară, imunogenetic 

4. Extinderea participării în studii clinice (în special cele 

internaţionale) 

Număr de studii  clinice 

efectuate 

Trimestru 

I-IV 

 

Institutul Oncologic 

cu suportul partenerilor 

internaționali 

5. Participarea cu prezentarea rapoartelor la Expoziția anuală 

internațională specializată MOLDMEDIZIN & MOLDDENT 

Rapoarte prezentate Trimestru 

I-IV 

 

Vicedirectorii, 

șefii subdiviziunilor 

 

6. Implementarea programului de instruire pentru personalul medical 

din asistenţa medicală primară pe  module: prevenire, diagnostic 

precoce, îngrijiri paliative 

Numărul instruirilor 

organizate 

Trimestru 

I-IV 

Vicedirector Nursing, 

șeful s.îngrijiri paliative 

și reabilitare medicală 

7. Educaţia medicală profesională continuă a colaboratorilor medicali 

în cadrul instituţiei,  catedrelor de profil, cursurilor de 

perfecţionare pentru personalul medical mediu și instruirea 

continuă a personalului auxiliar, conform planului anual de 

Planul implementat  

 

Trimestru 

I-IV 

Secția resurse umane 
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perfecţionare 

 Obiectivul 2. Instruirea continuă a resurselor umane 

1. Elaborarea și punerea în aplicare  a Planurilor de instruire continuă 

a angajaților în competențe profesionale 

Planuri aprobate 

 

Trimestru IV SRU, 

șefii secțiilor 

2. Participarea la Congrese, conferințe, publicarea articolelor Nr. participărilor Trimestru I-IV  

 Obiectivul 3. Organizarea acțiunilor de informare, promovare și marcare zilelor internaționale 

1. Publicarea periodică  a informaţiei privind activitatea, noutăţile şi 

performanţele  instituţiei,  pentru comunitatea medicală şi 

societatea civilă (mass-media, pagina web a  IMSP IO) 

Nr. materialului difuzat 

în termen 

  

Trimestru  

I-IV 

Serviciul relații cu 

publicul și mass-media  

2. Organizarea informării  pacienţilor în cadrul Institutului prin 

intermediul panourilor de informaţie, clipurilor audio şi video 

translate, broşurilor şi pliantelor elaborate  

Numărul de populația 

informată 

Trimestru  

I-IV 

Vicedirectorii de profil 

 

3. Desfășurarea  programului evenimentelor planificate cu 

sensibilizarea populației și pacienților în zilele de:  

Numărul evenimentelor 

efectuate 

  

 Săptămâna de Prevenire a Cancerului de Col Uterin  22-29 ianuarie Vicedirectori, CMCS onco-

ginecologie; CMCS diagnostic 

de morfologic și imunogenetic 

 Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului  4 februarie Vicedirectori, șefi de 

departamente, secții și 

laboratoare 

 Ziua Mondială a Bolnavului  11 februarie Vicedirector  nursing, șefi de 

departamente, secții și 

laboratoare 

 Ziua Internațională a Copilului Bolnav de Cancer  15 februarie CMCS pediatrie (tumori 

solide) 

 Ziua Internațională a Bolilor Rare  28 februarie CMCS hematologie maturi și 

copii 

 Ziua Mondială a Sănătății  7 aprilie Vicedirectori, șefi de 

departamente 

 Ziua Internațională a Hemofiliei  17 aprilie CMCS hematologie maturi și 

copii 

 Ziua Internațională de Luptă împotriva Cancerului Ovarian  8 mai CMCS onco-ginecologie; 

 Ziua Internațională a Luptei împotriva Cancerului Pulmonar  1 august CMCS tumorile toracelui 

 Ziua Mondială a Leucemiei Mieloide Cronice  8-22 septembrie CMCS hematologie maturi și 
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copii 

 Săptămâna Europeană a cancerului de cap și gât  sfârșitul lunii 

septembrie 

CMCS tumorile regiunii cap și 

gît 

 Luna Internațională împotriva Cancerului la Sân  Luna Octombrie CMCS tumorile glandei 

mamare 

 Ziua Mondială împotriva Cancerului la Sân  1 octombrie CMCS tumorile glandei 

mamare 

 Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului Pancreatic  13 noiembrie CMCS tumorile sistemului 

digestiv 

 Consultarea medicilor oncologi din teritoriu de către medicii 

curatori  

Nr. deplasărilor Trimestru  

I-IV 

Vicedirectorii de profil 

 

Componenta Sănătatea și securitatea muncii 

 Indicatori generali de produs/rezultat: 

 Obiectivul 1. Asigurarea respectării Regulamentului intern a instituției 

1. Respectarea regimului intern al Institutului, perfecționarea 

condițiilor de muncă și relațiilor inter-angajaților, cu pacienții și 

vizitatorii 

Ordine privind masuri 

disciplinare 

 

Trimestru I-

IV 

SRU, 

șefii secțiilor 

2. Perfecționarea modului de organizare a vizitelor pacienților pentru 

a asigura acces și concomitent securitatea stării sănătății 

pacientului pe perioada spitalizării 

Regimul zilnic al 

pacientului spitalizat 

Trimestru I-

IV 

Vicedirector Nursing, 

Asistentele medicale 

superioare 

3. Asigurarea unui program de activitate consultativă accesibă pentru 

pacienți.  

Programul de activitate 

al medicilor din CCD 

Trimestru I-

IV 

Vicedirectorul asistența 

consultativă 

4. Respectarea normelor eticii și deontologiei medicale în relațiile și 

comunicare în Institut 

Lipsa petițiilor Trimestru I-

IV 

Angajații I.O. 

5. Organizarea informării corespunzătoare a pacienţilor în cadrul 

Institutului prin intermediul panourilor de informaţie, clipurilor 

audio şi video translate, broşurilor şi pliantelor elaborate 

Numărul de populația 

informată 

Trimestru I-

IV 

Vicedirectorii de profil 

 

 Obiectivul 2. Implementarea obiectivelor din Contractul Colectiv de muncă 

1. Motivarea angajaților prin achitarea indicilor de performanță, și 

alte forme disponibile 

Fișele de evaluare a 

performanței 

Lunar SEF, 

SRU, 
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profesionale individuale  șefii secțiilor 

2. Dezvoltarea spiritului de echipă prin măsuri corporative și 

identificarea persoanelor care obțin rezultate eficiente și indicatori 

de performanță buni 

Echipă consolidată 

 

Trimestru I-

IV 

Administrația, 

angajații 

 Obiectivul 3. Perfecționare activităților la capitolul securității și sănătății în muncă a angajaților 

1. Cunoașterea riscului expunerii accidentărilor profesionale evidenţa 

şi profilaxia accidentelor profesionale și întreprinderea măsurilor 

de prevenire 

Nr.  locurilor de muncă 

atestate  

Trimestru I-

IV 

Vicedirectorul 

dezvoltarea și 

administrarea 

patrimoniului,               

Șef s.paza obiectului,           

PC,A și SSM 

2. Supravegherea stării  sănătății angajaților. Organizarea  

examenului medical periodic pentru personalul care activează la 

posturi cu factori de risc pentru sănătate 

Nr. angajaților 

examinați 

Trimestru I-

IV 

Vicedirector medical, 

Medic epidemiolog, 

șeful UPU 

3. Asigurarea intervenţiilor de prevenireși protecţieîn domeniul 

antiincendiar. Re-instruirea și starea de pregătire a  colectivului 

pentru intervenție în cazuri excepționale 

Numărul persoanelor 

instruite  

 

Trimestrul  

I-IV 

 

Vicedirector  dezvoltare 

și administrarea 

patrimoniului 

4. Pregătirea Institutului pentru diverse riscuri, care pot declanșa  

situaţii excepţionale, și capacitatea de interveni 

Numărul de 

antrenamente petrecute 

Conform 

planului 

Directorul,  

Vicedirectoru dezvoltare 

și administrarea 

ptrimoniului, 

Specialist pe protecția 

civilă 

 Obiectivul 4. Securitatea patrimoniumului 

1. Instruirea personalului privind măsurile de prevenire și neadmitere 

a delapidării bunurilor Institutului 

Procese-verbale Trimestru I-

IV 

Vicedirectorii, șefii 

subdiviziunilor 

2. Asigurarea bunei întreţineri tehnice şi funcţionale a sistemelor de 

aprovizionare cu apă caldă, canalizare, încălzire, ventilare, 

electricitate etc; 

Sistemele funcționabile Trimestru I-

IV 

Vicedirectorul  

dezvoltare și 

administrarea 

patrimoniului 

3. Prevenirea apariţiei surselor de infectare cu maladii infecţioase de 

la  rozătoare și insecte  

 

Numărul dezinsecțiilor 

și deratizărilor realizate 

Trimestru 

II,III 

 

Vicedirector Nursing, 

Medicul epidemiolog 



01-07/19-P.A. I.O. 

Planul de acțiuni a IMSP I.O.  pe 2019      ediția 01  revizia 01                                                                                                                          12 din 13 

 

 

Componenta Fortificarea bazei tehnico-materiale 

 Indicatori generali de produs/rezultat: 

Gradul realizării reparațiilor planificate 

Gradul funcționării comunicațiilor 

 Obiectivul 1. Perfecționarea condițiilor hoteliere pentru pacienți și condițiile de muncă a personalului 

1. Efectuarea lucrărilor de reparații capitale și curente conform 

planului elaborat 

Numărul lucrărilor de 

reparație capitale și 

construcții realizate 

Trimestru  

I-IV 

SEF, SAC, 

Vicedirectorul  

dezvoltare și administrarea 

patrimoniului 

2. Asigurarea funcționalității comunicaţiilor electrice, termice, de 

apa, canalizare, ventilației, ascensoarelor, cazangeriei, blocului de 

generare a gazelor (O2) 

Numărul activităților de 

profilaxie și reparație 

Trimestru  

I-IV 

Vicedirector  dezvoltare 

și administrarea 

patrimoniului 

 Obiectivul 2. Gestionarea eficientă a dispozitivelor medicale 

1. Monitorizarea  efectuării mentenanței și verificării metrologice 

aparatajului medical și dispozitivelor tehnice 

 

Jurnalele de gardă, 

Nr, fișelor completate, 

Numărul certificatelor 

metrologice valabile și 

aparatajul funcțional 

Trimestrul  

I-IV 

Vicedirectorul dezvoltare 

și 

administrarea 

patrimoniului, 

Departamentul inginerie 

biomedicală 

2. Utilizarea eficientă și conformă a dispozitivelor medicale existente 

cu măsuri de respectare a securității corespunzătoare (radiologice, 

imagistice, trehnice, nucleare, etc) 

 

Lipsa accidentelor la 

locul de muncă 

Trimestrul  

I-IV 

șefii subdiviziunilor 

3. Sporirea ratei utilizării dispozitivelor medicale primite prin 

cooperare tehnică JIKA 

Nr. intervențiilor și 

investigațiilor, 

sterilizărilor 

Trimestru 

 I-IV 

 

Vicedirectorul  

medical, șefii blocului 

operator, s.anatomie 

patologică, citologie, 

imunogenetic, colono- 

scopie, endoscopie 

4. Continuarea derulării Proiectului de colaborare tehnică cu AIEA 

MOL6010  

Nr. echipamentelor 

recepționate, 

Nr. instruirilor efectuate 

Trimestru I-

IV 

Echipa de coordonare și 

organizare a 

implementării proiectului 
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Componenta  Pregătirea Institutului Oncologic către evaluarea și acreditarea în sănătate 

 Indicatori generali de produs/rezultat: 

Gradul de implementare al Standardelor naționale de control intern; 

 Obiectivul 1.  Familiarizarea personalului cu standardele de acreditare 

1. Diseminarea prin email a Standardelor de la CNEAS Lista subdiviziunilor la 

care a fost expediat email 

Trimestru I Manager SMC 

 Obiectivul 2.  Revizuirea documentației interne 

1. Revizuirea Regulamentelor de organizare și funcționare a 

subdiviziunilor și fișelor de post 

Regulamentul secției și 

fișele de post aprobate 

Trimestru II Personalul secției 

 Obiectivul 3. Autoevaluarea 

1. Calcularea criteriilor de corespundere conform Standardelor de 

evaluare și acreditare în sănătate 

Autoevaluarea cu 

punctajul acumulat 

prezentat 

Trimestru III Asistenta medicală 

superioară, 

șeful secției 


