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Etape

• Documentare privind prevederile legislative inclusiv consultare cu 2 
spitale pentru a identifica practici de colectare a 
cheltuielilor/costurilor/consumurilor

• Elaborare chestionar pentru spitale disponibil pentru completare
online in aplicatia CaPeSaRo

• Colectare si analiza date furnizate prin chestionare

• Mapare date colectate de la spitale

• Stabilirea unui set minim de date de cost necesare a fi colectate de la 
spitale pentru activitatile ulterioare ale proiectului
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Rolul chestionarului

• Identificarea datelor colectate in prezent la nivelul spitalelor

• Identificarea practicii spitalelor in ceea ce priveste costurile:
1) Daca spitalul are capacitate tehnica de a colecta date de cost

2) Care este nivelul la care spitalul colecteaza date de cost: 
structura/sectie/pacient

3) Daca spitalul a avut/are costuri calculate

4) Daca spitalul are o activitate constanta de calculare de costuri



Ce facem cu informatiile colectate prin
chestionar?
• Maparea informatiilor colectate

• Stabilirea unui set minim de date de cost.

• Setul minim de date de cost va sta la baza elaborării unei metodologii
unitare de colectare și prelucrare a datelor de cost. 

• Setul minim si metodologia vor fi incluse intr-o aplicatie informatica 
de colectare date de cost ce va fi furnizata spitalelor pilot

• Spitalele pilot vor transmite date lunar timp de un an de zile



Ce facem cu datele de costuri colectate de la 
sitale?

• Compararea valorilor relative rezultate din datele colectate cu cele
utilizate in prezent in vederea actualizarii acestora

• Calcularea costurilor medii si elaborarea de standarde de cost pentru
cele mai frecvente 20 de patologii la nivel national

• Actualizarea ghidurilor si protocoalelor de practica pentru cele 20 de 
patologii la care s-au calculate costuri



Ce informatii colectam prin chestionar? (I)

• Modul in care spitalul utilizeaza datele de cheltuieli

• Daca are sau nu definite centre de cost

• Daca utilizeaza alte metode de alocare a cheltuielilor

• Daca are centre de cost care sunt acestea



Ce informatii colectam prin chestionar? (II)

• Modul în care unitățile sanitare înregistrează date privind:

1) consumurile de resurse, 

2) metoda utilizată pentru stabilirea costurilor unitare aferente
resurselor consumate

3) practicile privind înregistrarea cheltuielilor respective



La ce se refera consumurile de resurse? 
(primul tabel)
• Resursele consumate (în unități de măsură) sau Prestațiile efectuate

de unitatea sanitară (proceduri, intervenții, servicii) în vederea
furnizării serviciilor medicale în spitalizare continua.

• Spitalul este rugat sa spuna la ce nivel „se descarca”/ se inregistreaza
aceste consumuri, nivel care poate fi sectie, pacient sau doar la nivel
de institutie.

• Tipurile de consumuri enumerate in tabel au fost stabilite astfel incat
sa fie mai usor ulterior sa stabilim structura costurilor



Cum a stabilit spitalul costurile? (al doilea tabel)

• Are spitalul costuri calculate pe serviciu sau unitate de consum?

• Costul este calculat conform:

• unei reglementari legale

• unui pret de achizitie

• unei liste de preturi/tarife din Normele CoCa

• unor costuri medii istorice interne

• unei metodologii interne de calculare a unui cost mediu



Cum a stabilit spitalul costurile? (al doilea tabel)

• In cazul in care spitalul are o metodologie de calculare a costurilor pentru
anumite prestatii sau servicii (interventii, analize, investigatii) avem
rugamintea de a ne comunica tipurile de cheltuieli luate in considerare
pentru calcularea acelor costuri.

• Conform Ordinului 1100/2005 privind introducerea decontului pacientului
fiecare spital este obligat sa calculeze anual tariful pe zi de spitalizare

• Ce include spitalul in calcularea tarifului? 

• Tariful este diferit de la o sectie la alta?

• Analizele de laborator sau investigatiile incluse in decont sunt inregistrate
cu costuri calculate/stabilite de spital sau sunt tarifele din Normele CoCa



Practicile privind înregistrarea cheltuielilor

• Are spitalul cheltuieli inregistrate in aplicatiile informatice?

• Cheltuileile sunt inregistrate la nivel de:

• pacient

• sectie

• centru de cost

• unitate sanitara

• alt nivel de inregistrare

• Pentru consulatiile interdisciplinare si analizele de laborator exista
rugamintea de a detalia care sunt cele care se inregistreaza separat


