
 

 

 

 

                          
 

HOTĂRÂREA NR. 107 
din 24 iunie 2021 

pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului Municipal „Dr. 
Gheorghe Marinescu” Târnăveni pentru perioada 2019-2023 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.16744/18.06.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Mureş, raportul de specialitate nr.16794/18.06.2021 al Serviciului resurse umane, 
raportul Serviciului juridic nr.16838/18.06.2021, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 

Luând în considerare solicitarea Spitalului Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni 
nr.9875/08.06.2021, 

În aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 446/2017 privind aprobarea 
standardelor, procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor, 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit. „c” 
și ale art. 182 alin. (1), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Planului strategic de dezvoltare al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 
Marinescu” Târnăveni pentru perioada 2019-2023 prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Planul strategic de dezvoltare al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”  
Târnăveni pentru perioada 2019-2023, aprobat la art.1, va fi asumat ca și componentă a 
dosarului de acreditare prin semnătura Președintelui Consiliului Județean Mureș, domnul 
Péter Ferenc. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu“ 
Târnăveni, care răspunde de ducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                          Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                    SECRETAR GENERAL                                                    
                                                                                                                   Paul Cosma 



 

Nr. 16744/18.06.2021 

Dosar VI/D/1 
 

 
 
REFERAT DE APROBARE 
pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului Municipal „Dr. 
Gheorghe Marinescu”  Târnăveni pentru perioada 2019-2023 

 

 

Evaluarea calității serviciilor de sănătate se face prin acreditarea unităților sanitare 
de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate. Spitalul 
Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, unitate sanitară cu paturi, aflată în 
rețeaua Consiliului Județean Mureș, se află în procedură de acreditare. 

Unul dintre documentele solicitate în această procedură, potrivit prevederilor 
Ordinului ministrului sănătății nr.446/2017 privind aprobarea Standardelor, 
Procedurilor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor este Planul 
strategic de dezvoltare al spitalului.  

Documentul cuprinde obiectivele strategice ale unității sanitare, pentru o perioada 
de 5 ani și are la bază o analiză privind nevoile de îngrijire a populaţiei căreia i se 
adresează şi a pieţei de servicii de sănătate din teritoriul deservit având ca scop 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a siguranţei pacienţilor. 

Întrucât, există o cerință prevăzută în standardele de acreditare a spitalelor care 
vizează asumarea planului la toate nivelurile de decizie, cu adresa 
nr.9875/08.06.2021 Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni a solicitat 
aprobarea acestui document strategic de către autoritatea publică tutelară.  

Documentul a fost elaborat perioada 2019-2023, fiind asumat de către Comitetul 
director și Consiliul de administrație al spitalului. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de pentru 
aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 
Marinescu” Târnăveni, pentru perioada 2019-2023. 

 

PREŞEDINTE 
         Péter Ferenc 

 
 



 

Nr.16794/18.06.2021 
Dosar VI/D/1 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului Municipal „Dr. 
Gheorghe Marinescu”  Târnăveni pentru perioada 2019-2023 
 
Evaluarea calității serviciilor de sănătate se face prin acreditarea unităților sanitare de 
către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate. 

În acest scop, prin Ordinul ministrului sănătății nr.446/2017 s-au aprobat Standardele, 
Procedurile şi metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor. 

Potrivit ANEXEI 1 din actul normativ mai sus amintit, o componentă a Standardului 01 - 
Managementul strategic și organizaţional, este reprezentată de Planul strategic de 
dezvoltare, document ce cuprinde obiectivele strategice ale unității sanitare, pentru o 
perioada de 5 ani. 

Documentul are la bază o analiză privind nevoile de îngrijire a populaţiei căreia i se 
adresează şi a pieţei de servicii de sănătate din teritoriul deservit având ca scop 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a siguranţei pacienţilor. 

Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, unitate sanitară cu paturi, 
aflată în rețeaua Consiliului Județean Mureș, se află în procedură de acreditare iar 
Planul strategic al spitalului este unul dintre documentele solicitate de către 
Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate pentru acreditate.  

Mai menționăm că, există o cerință prevăzută în standardele de acreditare a spitalelor 
care vizează asumarea planului la toate nivelurile de decizie.                 

Din acest motiv, este necesară aprobarea Planul strategic al Spitalului Municipal „Dr. 
Gheorghe Marinescu” Târnăveni de către autoritatea publică tutelară. Precizăm că, 
documentul strategic în cauză a fost elaborat pentru perioada 2019-2023, fiind asumat 
de către Comitetul director și Consiliul de administrație al spitalului. 

Principalele componente ale Planului strategic de dezvoltare a Spitalului Municipal ‚Dr. 
Gheorghe Marinescu” Târnăveni sunt: prezentarea spitalului, analiza situației actuale – 
caracteristici ale populației deservite, organizarea spitalului, analiza competitivității și 
eficienței managementului și obiectivele strategice generale. 

Luând în considerare referatul de aprobare nr.16744/2021 pentru aprobarea Planului 
strategic de dezvoltare al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”  Târnăveni 
pentru perioada 2019-2023, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru 
promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

ȘEF SERVICIU 

            Elena Popa 
Întocmit: Șef serviciu Elena Popa/2..ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare al 
Spitalului Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, pentru perioada 2019-
2023 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
referatul de aprobare nr.16744/18.06.2021 și în considerarea celor reținute în raportul  
de  specialitate  al  Serviciului  Resurse  Umane nr.16794/18.06.2021,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 
26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 
activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în 
care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile Legii nr. 185/2017 privind 
asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, ale Ordinului ministrului sănătății 
nr.446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi 
acreditare a spitalelor, precum și cele ale art.173 alin.(1) lit.„d” coroborat cu cele ale 
alin.(5) lit.„c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Potrivit prevederilor art.6 lit.„e” din Legea nr. 185/2017, Autoritatea Națională de 
Management al Calității în Sănătate evaluează, reevaluează, acreditează, 
reacreditează unităţile sanitare şi monitorizează asigurarea calităţii serviciilor de 
sănătate la nivelul acestora. 

Astfel, prin Ordinul ministrului sănătății nr.446/2017 s-au aprobat standardele de 
acreditare a spitalelor, respectiv procedura şi metodologia de evaluare şi acreditare a 
acestora. 

Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni este o unitate sanitară cu 
paturi, de categoria IV, conform O.M.S. nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor de 
clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă și O.M.S. nr.323/2011 privind 
aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor 
în funcţie de competenţă, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Mureș. 

Nr.16838/18.06.2021 

Dosar. IX/B/1  
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De asemenea Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni este acreditat de 
către Autoritatea  Națională de Management al Calității în Sănătate  în primul ciclu de 
acreditare (2011-2016). 

Întrucât, potrivit prevederilor art.9 alin.(3) din Legea nr.185/2017, certificatul de 
acreditare este valabil pentru o perioadă de 5 ani, este necesară reacreditarea 
Spitalului Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu Târnăveni. 

În acest sens, prin adresa nr.9875/08.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș 
sub nr.16105/14.06.2021, managerul instituției sanitare înaintează spre aprobare 
Consiliului Județean Mureș - Planul Strategic al Spitalului Municipal „Dr.Gheorghe 
Marinescu Târnăveni pentru perioada 2019-2023. 

Documentul cuprinde obiectivele strategice ale unității sanitare, pentru o perioadă de 
5 ani, având la bază o analiză a nevoilor de îngrijire a populației căreia i se adresează 
și a pieței de sănătate din teritoriul deservit, având ca scop îmbunătățirea calității 
serviciilor și a siguranței pacienților. 

Menționăm că Planul strategic supus aprobării a fost asumat de către Comitetul 
director și de Consiliul de administrație al spitalului. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 
potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d”, consiliul județean are atribuții privind 
gestionarea serviciilor publice din subordine, iar potrivit alin.(5) lit.„c”, acesta are 
competența de a asigura serviciile sociale de interes județean privind sănătatea 
populației. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 
art.81-82, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului Municipal „Dr.Gheorghe 
Marinescu Târnăveni, pentru perioada 2019-2023, îndeplineşte condiţiile legale pentru 
a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării 
de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 
Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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