STRATEGIA DE DEZVOLTARE
A SAJ SIBIU
Pentru perioada 2012 - 2014
Strategia de dezvoltare a Serviciului Judetean de Ambulanta Sibiu, între anii 20122014, constituie documentul intern principal de planificare strategică pe termen scurt, mediu
şi lung, care cuprinde obiectivele de dezvoltare a SAJ Sibiu pâna în anul 20.. şi stabileşte
măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective. Strategia serveşte drept
instrument unic de integrare a cadrului strategic existent, de racordare a procesului de
planificare bugetară cu cadrul de politici de dezvoltare ale Uniunii Europene în domeniul
sanitar.
Această strategie aparţine echipei manageriale numite în anul 2011
Obiectivul fundamental al STRATEGIEI este asigurarea de asistenta medicala de
urgenta in afara unitatilor sanitare, cu scopul final de a asigura îmbunătăţirea calităţii vieţii
pacienţilor, dar şi familiilor acestora.
Elaborarea prezentei strategii de dezvoltare instituţională a SAJ Sibiu în domeniul
dezvoltării pe termen scurt, mediu şi lung s-a realizat în conformitate cu planul strategic
national în domeniul sanitar şi a legislaţiei:
• Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii;
• Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului şi normele de aplicare;
• Legea nr 672/2002, privind auditul public intern;
• Ordinul MFP nr.38/2003, privind exercitarea activităţii de audit public intern;
• Ordinul MSP nr.840/2003, privind normele metodologice de organizare şi exercitare a
auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătăţii;

VIZIUNE

Dezvoltarea si modernizarea la standarde internationale a SAJ Sibiu

MISIUNE



cresterea accesibilitatii populatiei judetului Sibiu la serviciile de
asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar;
modernizarea infrastructurii serviciului.
Echipa care a elaborat si care coordoneaza implementarea strategiei este formata din:
1. MANAGER– Dr.Ioan Ovidiu Luca
2. DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL- Ec Simona Stroia
3. DIRECTOR MEDICAL – Dr.Felicia Alina Tarnauceanu
4. DIRECTOR TEHNIC- Ing.Dan Pasca
5.ASISTENT SEF-As.Med.Pr.Anca Maria Pitan

SCURTĂ DESCRIERE A SAJ Sibiu
1. Istoric

Situat deasupra asezarilor neolitice si pastrand urme ale asezarii
romane Cedonia, Sibiul a urmat dezvoltarea caracteristica oraselor
medievale, vechiul targ facand loc unui oras modern vizitat anual de
numerosi turisti.
Judetul Sibiu este situat in centrul Romaniei la rascrucea
drumurilor comerciale dintre est si vest, dintre Balcani si Europa
Centrala. Suprafata de 5422 Km patrati reprezinta 2,3 % din teritoriul
tarii.Relieful este caracterizat printr-o mare varietate cu inaltimi intre
2535 m-varful Negoiu si 28m in lunca raului Tarnava Mare. Aproximativ
30% din suprafata este acoperita de muntii Fagaras,Lotru si
Cindrel.Raurile cele mai importante sunt: Olt, Tarnava, Cibin si Hartibaci,
cursurile de apa fiind egal distribuite pe suprafata judetului.
Paltinis este statiunea aflata la cea mai ridicata altitudine, 1450
m,din Tara.De asemenea in zona montana exista numeroase partii de
schi si in plus partea Nordica a Transfagarasanului cu cabanele Balea
Cascada si Balea Lac.
Judetul reuneste 184 de localitati, dintre acestea 2 fiind municipii
(Sibiu si Medias) si noua orase (Agnita, Avrig, Cisnadie, Copsa Mica,
Dumbraveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Saliste si Talmaciu), lor
adaugandu-li-se 53 de comune. Resedinta judetului este municipiul Sibiu
(cu o populatie actuala de 154.892 locuitori), oras cunoscut in trecut sub
numele de Hermannstadt si devenit astazi unul din orasele cu cel mai
mare nivel de investitii straine din Romania,”Capitala Culturala
Europeana” in anul 2007. De asemenea, municipiul Sibiu reprezinta cel
mai important centru medical al judetului si un important centru regional.

2. Organizare

Serviciul Judetean de Ambulanta Sibiu printr-o statie centrala si 3
substatii , distribuite teritorial, astfel: S - statia Sibiu ; S1 – substatia
Medias; S2 - substatia Agnita; S3 – substatia Cisnadie.
3. Servicii

Asistenta medicala de urgenta in prespital.
Servicii de transport sanitar asistat si neasistat.

4. Personal

INCADRAREA CU PERSONAL PE STATII SI SUBSTATII LA SAJ
SIBIU
STATII/SUBSTATII

MEDICI

AMBULANTIERI

7

ASISTENTI
MEDICALI
28

30

ALT
PERSONAL
23

TOTAL
ANGAJATI
84

SIBIU
MEDIAS

1

14

19

9

43

AGNITA

-

5

6

-

11

CISNADIE

2,5

5

5

-

12,5

TOTAL

10,5

52

60

23

154,5

5.Indicatori de performanta
6. Situatia financiara (de la numirea echipei manageriale)
2008

2009

2010

2011

buget

7.949.169

8.285.810

8.331.624

rezultat patrimonial
Debit(Deficit) /
Credit(excedent)

D 838.432

D 1.248.606

D 814.469

cheltuieli de personal

6.386.794

7.083.613

6.826.750

5.904.355

cheltuieli cu bunuri si
servicii

1.423.933

1.504.712

1.387.817

1.664.125

10.325.730

E 1.824.194

Planul strategic al SAJ Sibiu a parcurs următoarele etape:
1. Consultarea internă şi analizele echipei de elaborare a strategiei
2. Analiza mediului intern şi extern;
3. Analiza SWOT
4. Identificarea priorităţilor;
5. Identificarea obiectivelor strategice şi a posibilităţilor de
implementare;
6. Dezvoltarea planului de implementare;
7. Aprobarea strategiei de către Consiliul de Administratie

Analiza SWOT
PUNCTE TARI:

- implementarea serviciului apelului unic de urgentă 112 la nivelul
judetului Sibiu;
- dispecerat unic integrat
- personalul angajat cu experienta profesională si cu pregătire medicosanitar ridicată, cursuri REMSSY III şi REMSSY IV organizate de CPSS
al MS pentru 90% din personalul angajat: medici si asistenţi medicali;
- munca în echipaje de urgenţă
medic + asistent+ambulantier sau
asistent + ambulanţier pe parcursul a mai multor ani a dus la o
sincronizare in executarea manevrelor de resuscitare;
- media de vârsta a personalului angajat: medici - 45 ani, asistenti
medicali - 37 ani, ambulantieri - 41 ani, deci personal tanar, pliabil care
poate face fata standardelor de urgenta;
- repartiţia în judet relativ optima, aria mare de actiune este acoperita
prin existenta subunitatilor bine amplasate în teritoriu, sediul central la
Sibiu, substatii la Medias Agnita, Cisnădie

PUNCTE SLABE:

- lipsa reala de personal datorata legislatiei in vigoare si a oportunitatilor
oferite de un contract de munca in strainatate;
- ponderea foarte scazuta a medicilor in totalul personalului angajat si cu
toate acestea numarul solicitarilor efectuate cu medic sunt foarte putine
din total numar de solicitari;
- slaba si inegala acoperire a teritoriului cu statii si substatii, in special pe
Valea Oltului-Sibiu - Miercurea Sibiului si Vestem-Arpasul de Jos zone
cu grad de risc foarte ridicat de producere a accidentelor rutiere;
- lipsa si distributia ineficienta a ambulantelor medicalizate (tip C si B) pe
statii, existand o singura ambulanta tip C la nivelul judetului la statia
centrala Sibiu;
- parcul auto invechit si cheltuieli foarte mari cu asigurarea service-ului
acestora;
- mentinerea atelierelor auto cu toate ca reparatiile se fac in
reprezentantele auto
- lipsa motivarii personalului si lipsa unei infrastructuri corespunzatoare
in care acesta sa isi poata desfasura activitatea;
- lipsa personalului medical calificat pentru preluarea si trierea
solicitarilor in cadrul dispeceratului unic coordonarea activitatii facanduse de catre telefoniste;
-in cadrul compartimentului de consultatii la domiciliu activeaza un singur
medic;

-numarul mare de ore suplimentare ramase nerecompensate ;
-blocarea posturilor prin hotarare de guvern in acest moment;
OPORTUNITĂŢI: - existenta la nivel national a unei strategii pentru

domeniul de asistenta medicala in prespital;
- 2 furnizori privati de servicii in asistenta medicala de urgenta
prespitaliceasca si transport sanitar care furnizeaza consultatii de
urgenta la domiciliu si efectueaza servicii de transport sanitar neasistat;
-SMURD care activeaza in judet in 6 puncte;
-Serviciul Salvamont Sibiu si Cirtisoara asegura interventiile in zona
montana si pe partiile de schi;
-existenta a 3 centre de permanenta la Sibiu, Saliste si Agnita;
-distanta relativ redusa de Targu Mures unde se afla Spitalul regional la
care suntem arondati si unde functioneaza un echipaj de salvare
aeriana.
AMENINŢĂRI:

- comunicarea defectuoasa intre SAJ Sibiu si Consiliul Judetean Sibiu,
Directia de Sanatate Publica Sibiu, SMURD – ISU,spitalele Judetene,
Serviciul Salvamont Sibiu si Centrele de Permanenta (fixe) care
functioneaza la nivelul judetul Sibiu;
- lipsa unui lobby pe langa DSP Sibiu pentru infiintarea centrelor de
permanenta mobile astfel incat sa se justifice activitatea autovehiculelor
pentru consultatii de urgenta la domiciliu (ACD) aflate in dotare;
-rata mare de accidente pe axa VL-Sibiu-AB si Vestem-BV.
OBIECTIVE STRATEGICE

Fiecare obiectiv este proiectat pentru a susţine realizarea
obiectivului SAJ Sibiu.
Acestea sunt formulate astfel încât să răspundă la problemele
ridicate în timpul consultaţiilor şi a analizei GAP, precum şi a examinării
mediului extern (din analiza SWOT).
Obiectivele strategice sunt repartizate pe sectoare si fiecare sector
are cel putin un obiectiv de indeplinit.
OBIECTIVE PE TERMEN SCURT:

1.Infiintarea unei fundatii pentru atragere de fonduri in anul 2012;
2.Achizitia unui elevator si a unui sistem de jantat si echilibrat roti pentru
atelierul auto.
OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU:

3.Intreprinderea demersurilor oficiale de aprobare de catre DSP
si MSP a propunerii de modificare a structurii SAJ si infiintare a noilor
substatii si pe langa consiliile locale ale localitatilor Talmaciu si Saliste
de a aloca spatiile necesare acestei activitati;
4.Reconstructia halei auto si infiintarea unei spalatorii auto;
OBIECTIVE PE TERMEN LUNG:

5.Ridicarea nivelului profesional al salariatilor.
OBIECTIV STRATEGIC 1
- ACTIVITĂŢI-Elaborarea dosarului pentru infiintarea fundatiei
- INDICATORI-cresterea valorica a donatiilor si sponsorizarilor cu pana
la 20% fata de 2011
- TERMEN DE REALIZARE: trim.II 2012
- RĂSPUND:Dr.Alina Tarnauceanu
OBIECTIV STRATEGIC 2
- ACTIVITĂŢI- Achizitia unui elevator si a unui sistem de jantat si
echilibrat roti pentru atelierul auto.
- INDICATORI-Scaderea costurilor cu schimbul anvelopelor cu pana la
40%
- RĂSPUND-Dir.Economic si Dir.Tehnic
OBIECTIV STRATEGIC 3
- ACTIVITĂŢI- Intreprinderea demersurilor oficiale de aprobare de catre
DSP si MSP a propunerii de modificare a structurii SAJ si infiintare a
noilor substatii si pe langa consiliile locale ale localitatilor Talmaciu si
Saliste de a aloca spatiile necesare acestei activitati;
- INDICATORI-Scaderea timpului de reactie in zonele amintite cu pana
la 20%
- RĂSPUND-Comitetul director
OBIECTIV STRATEGIC 4
- ACTIVITĂŢI-Reconstructia halei auto si infiintarea unei spalatorii auto;
- INDICATORI-Nr.de autosanitare garate in conditii optime/Nr.total de
autosanitare
-Scaderea costurilor legate de spalatul masinilor cu pana
la 40%
- RĂSPUND-Dir.Tehnic
OBIECTIV STRATEGIC 5
- ACTIVITĂŢI-Ridicarea nivelului profesional al salariatilor
- INDICATORI-Cresterea concordantei dintre diagnosticul prezumtiv si
cel de internare cu pana la 10%
- RĂSPUND-Dir.Medical si As.Sef

ÎNCADRARE ÎN TIMP – GRAFIC GANTT
Eşalonarea OBIECTIVELOR STRATEGICE în timp:
OBIECTIVE /
ACTIVITATI

Trim.
......

2012
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OBIECTIV STRATEGIC 1
II
X
OBIECTIV STRATEGIC 2
II
X
OBIECTIV STRATEGIC 3
I
X
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I
X
OBIECTIV STRATEGIC 5
I-IV
X
X

2014

X

Acest PLAN DE IMPLEMENTARE va deveni un document de
lucru, care va fi actualizat ori de câte ori este necesar, deoarece
strategia echipei manageriale:
• Este abia iniţiată şi este departe de a fi perfectă;
• Reflectă dezvoltarea noastră organizaţională la un nivel superior în
cadrul SAJ Sibiu, intenţia de a crea o bază pentru a susţine
gândirea strategică şi a dezvolta capacităţile noastre manageriale;
• Delimitează clar priorităţile SAJ Sibiu pentru următorii 3 ani, în
concordanţă cu serviciile regionale şi specificul naţional;
• Ia în calcul modificările mediului extern la nivel local, regional şi
naţional;
• Recunoaşte rolul cheie pe care personalul îl joacă în succesele
noastre viitoare, identifică şi rezolvă majoritatea problemelor de
resurse umane cu care se confruntă SAJ Sibiu nostru în prezent.

Elaborat de
Ioan Ovidiu Luca
Manager General SAJ Sibiu

