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1. ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE A SC MALP SRL MOINESTI 

1. Tipul şi profilul societatii:   

SC Malp SRL- Moineşti este unitatea sanitara cu personalitate juridica, proprietate privata, 

care asigura servicii medicale. Se asigura îngrijiri medicale populaţiei, atât curative cât şi preventive. 

SC Malp SRL Moinesti funcţionează potrivit prevederilor Legii 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii. 

SC Malp SRL-Moinesti acorda următoarele servicii medicale: asistenta medicala spitaliceasca 

(boli cronice, ingrijiri paliative, spitalizare de zi), asistenta medicala primara, asistenta medicala 

ambulatorie, farmacie cu circuit deschis. 

 

`  

2. Caracteristicile populaţiei deservite 

 Spitalul deserveşte o zonă cu o rază de 50 km, zonă industrializată si urbanizata datorita 
zacamintelor naturale existente, cu o populaţie de aproximativ 183.500 persoane. In ultimii ani s-a 
observat o crestere a adresabilitatii, argumentata de prestarea serviciilor medicale către asiguraţii, 
care provin din alte judeţe, cat şi din  zone care nu sunt deservite în mod curent de spital.  
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3. Structura şi activitatea societatii 

- Asistenta spitaliceasca: Boli cronice -      40 paturi 
                                              Ingrijiri paliative   -10 paturi 
               Spitalizare de zi     -  8 paturi  

 
- Ambulatoriu de specialitate-Obstetrica ginecologie 
                                                     - Gastroenterologie 
-Medicina de familie 
-Farmacie cu circuit deschis 
-Compartiment economico-administrativ 

Prezentam mai jos ponderea primelor grupe majore de diagnostic ce necesita asistenta 
medicala: 

-tratament în boli cronice cu diagnosticul şi indicaţia terapeutică stabilite de spitalele de 
categorie superioară;  

-scleroemfizem pulmonar cu cord pulmonar compensat; 
-neoplasm pulmonar inoperabil; 

 -boli valvulare cu insuficienţă cardiacă; 
 -cardiopatii ischemice nedureroase; 
 -flebită superficială; 
 -infecţii urinare; 
 -colecistite cronice; 
 -gastrite, duodenite; 
 -colopatii funcţionale; 
 -ulcer gastric şi duodenal fără complicaţii; 
 -artroză; 
 -poliartroză; 
 -astmă bronsic; 
 -neoplasm pulmonar infectat sau cu alte complicaţii; 

-boli valvulare cu insuficienţă cardiacă cu complicaţii sau alte afecţiuni asociate; 
-hipertensiune arterială esenţială visceralizată; 

 -cardiopatii ischemice dureroase; 
 -arteroscleroză obliterantă a membrelor inferioare; 
 -hipertensiune arterială; 
 -boli funcţionale ale arterelor periferice. 
 -pielonefrită cronică; 
 -litiază renală cu infecţii supraadăugate. 
 -ulcer gastric şi duodenal complicat; 
 -enterocolite cronice; 
 -ciroză hepatică; 
 -spondiloză cu discopatie; 
 -hepatită cronică evolutivă; 
 
 

În organizarea spaţial-funcţională s-au respectat normele impuse de legislaţia în vigoare 
pentru a asigura circuite funcţionale, neexistând riscul producerii de evenimente epidemiologice 
nedorite.  

Cele 4 zone, respectiv zona “curată”, zona “murdară”, zona “neutră” şi zona “intermediară” 
corespund cerinţelor europene, asigură fluenţa în desfăşurarea activităţii, având rang de definiţie. 
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4. Resursele umane 

 

5. Situaţia dotării 

Reparatiile  si modernizarile care s-au facut pana la aceasta data, au fost realizate din venituri 
proprii. 

Spitalul este dotat cu aparatură şi dispozitive medicale : 
 

  

Categorie/ 

Tip aparat 

Nr. 

Crt 

1 TENSIOMETRU 

2 ELECTROCARDIOGRAF 

3 APARAT OXIGEN 

4 ANALIZOR SEMIAUTOMAT URINI 

5 STERILIZATOR 

6 ECOGRAF DOPPLER 

7 AUTOCLAV 

8 APARAT ELECTROTERAPIE 

9 NEBULIZATOR 

10 ANALIZOR AUTOMAT BIOCHIMIE 

11 DEFIBRILATOR 

12 CANTAR MECANIC CU TALIOMETRU 

13 ELECTROCAUTER 50W 

14 APARAT DIADINAMIC 

15 APARAT RADIATII INFRAROSII 

16 MASA MAGNETOTERAPIE 

17 LASER DISPLAY 

18 TOPLINE 

Nr. total personal angajat- indiferent de normă 17 

Nr. medici 2 

Nr. asistenţi medicali 7 

Nr. infirmiere  5 

Nr. angajaţi cu contract de colaborare 0 

Nr. angajaţi cu normă întreagă 12 

Nr. angajaţi cu jumătate de normă 5 

Nr. farmacişti 0 

Nr. brancardieri 0 

Nr. personal de suport 3 
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19 SONDA LASER 

20 CADA PARTIALA HYDROXEUR 

21 LASER TERAPEUTIC 

22 PULSOXIMETRU 

 

6. Situaţia financiară 

(1) SC Malp SRL-Moinesti este institutie privata finantata integral din venituri proprii si 
functioneaza pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale unitatii provin din sumele 
incasate pentru serviciile medicale prestate pe baza de contracte incheiate cu casele de asigurari de 
sanatate si din alte surse, conform legii. 

(2) Unitatea monitorizeaza lunar executia bugetara, urmarind realizarea veniturilor si 
efectuarea cheltuielilor in limita bugetului aprobat. 

 (3) Unitatea poate realiza venituri suplimentare din: 
     a) donaţii şi sponsorizări; 
     b) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori 
de servicii medicale, în condiţiile legii; 
     c) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private 
sau agenţi economici; 
       d) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi; 
     e) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor; 
    f) alte surse, conform legii. 

Principalii indicatori ai execuţiei Contului de profit şi pierdere sun următorii: 

- venituri totale –                                                782.673  lei; 
- cheltuieli totale –                                              988.812  lei; 
- rezultatul activitatii a fost o pierdere de     206.139 lei; 

- pierdere                                                               206.139 lei 

Contravaloarea serviciilor medicale decontate de Casa Judeţeană de Sănătate constituie 
veniturile unităţii spitaliceşti, la care se adăugă şi veniturile realizate prin servicii la cerere.  

Raportul de activitate clinică la nivelul unităţii, ajută managementul în fundamentarea 
deciziilor de ordin financiar, cu impact în eficientizarea activităţii medicale.  
 

7. Analiza SWOT 

Puncte tari identificate 

S1. EXISTA O STRUCTURA DIVERSIFICATĂ 

S2. SINGURA UNITATE CARE OFERA ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA PENTRU  BOLI 

CRONICE IN JUDET 

S3. ESTE DOTATA CU ECHIPAMENTE MEDICALE NOI 

S4. SE OFERA CONDIŢII HOTELIERE BUNE 

S5. CERTIFICAT ISO - 9001 

S6. OFERA CATRE ASIGURATI SERVICII MEDICALE DE CALITATE 

S7. EXISTENTA UNOR STRATEGII BINE FUNDAMENTATE 
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Puncte slabe identificate 

W1. SPITALUL NU ARE UN SISTEM INFORMATIC INTEGRAT 

W2. COSTUL MEDIU AL SPITALIZĂRII SCAZUT 

 

Oportunitati 

O1. POTENTIALUL EXISTENT AL PIETEI 

O2. REFORMA IN DOMENIUL SANATATII 

O3. DIVERSIFICAREA SERVICIILOR MEDICALE OFERITE ASIGURATILOR 

 

Amenintari 

T1. NEDECONTAREA DE CATRE CJAS BACAU A SERVICIILOR MEDICALE PRESTATE 

PACIENTILOR 

T2. NEVOI SI ASTEPTARI CRESCUTE ALE PACIENTILOR NECORELATE CU SITUATIA SOCIO-

ECONOMICA ACTUALA 

T3. NEVOI SI ASTEPTARI CRESCUTE ALE ANGAJATILOR NECORELATE CU SITUATIA SOCIO-

ECONOMICA ACTUALA 

T4. MODIFICARI DEMOGRAFICE NEFAVORABILE 

 

 

 

2. PRINCIPALELE DIRECTII DE DEZVOLTARE ALE SC MALP SRL MOINESTI 
 

 

Principalele directii de dezvoltare ale SC MALP SRL MOINESTI sunt date de punctele slabe 

identificate in raport cu mediul intren al organizatiei, in stransa legatura cu oportunitatile si 

amenintarile identificate in mediul extern. 

Scopul este acela de a elabora si implementa un program complex de imbunatatire a 

activitatii spitalului in sensul mentinerii pozitiei de top intre unitatile spitalicesti private din judetul 

Bacau. 

 

Pe termen scurt si mediu programul complex de imbunatatire a activitatii spitalului cuprinde: 

I. Cu resurse financiare proprii: 

- Implementarea unui Sistem Informatic Integrat 

- Reabilitatarea spatiilor clinice si adminstrative 

- Implementarea de ghiduri si protocoale terapeutice  

- Diversificarea serviciilor medicale 

 

Principalele acţiuni strategice şi operaţionale necesare la nivelul spitalului sunt: 

I. Îmbunătăţirea managementului SC MALP SRL MOINESTI 

a. implementarea unui plan anual de furnizare a serviciilor (tipuri şi număr de servicii, 

resurse disponibile, infrastructura şi intenţiile de dezvoltare ale unitatii);  
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b. definirea indicatorilor de performanţă;  

c. evaluarea performanţei sectiilor şi elaborarea de măsuri privind îmbunătăţirea acesteia;  

d. ameliorarea practicilor din  spital 

e. definirea în fişa postului a rolurilor şi responsabilităţilor celor implicaţi în gestionarea şi 

funcţionarea spitalului, secţiilor, serviciilor şi compartimentelor;  

f. colectarea continuă a datelor necesare managementului sistemului informaţional.  

 

II. Îmbunătăţirea structurii SC MALP SRL MOINESTI (clădiri, echipamente şi altele asemenea).  

a. organizarea evaluării şi a măsurilor necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de 

funcţionare a unitatii;  

b. întreţinerea corespunzătoare a clădirii şi echipamentelor:  

 

III. Dezvoltarea unui plan anual privind investiţiile şi reparaţiile capitale ale clădirilor şi 

echipamentelor;  

 

IV. Funcţionarea  echipamentelor conform specificaţiilor tehnice ale acestora, în vederea 

obţinerii eficienţei maxime în utilizarea lor (personal adecvat ca număr şi pregătire, 

aprovizionare cu materiale consumabile necesare şi altele asemenea);  

 

V. Analiza eficienţei economice a contractelor de service pentru echipamente;  

a. Eficientizarea secţiilor;  

b. utilizarea unei platforme tehnice comune pentru serviciile spitaliceşti şi cele ambulatorii, cu 

reducerea numărului de internări ce nu sunt necesare.  

 

VI. Utilizarea eficientă a resurselor umane ale unitatii  

a. încadrarea în normele maximale de personal pentru diferitele structuri ale unitatii;  

b. evaluarea performanţelor personalului pe baza îndeplinirii unor criterii definite în 

concordanţă cu obiectivele din planul anual al spitalului;  

c. stabilirea unor criterii precise de evaluare şi stimulare a personalului;  

d. elaborarea unor planuri de recrutare de personal de specialitate în vederea asigurării 

serviciilor necesare pacienţilor asiguraţi.  

 

VII. Elaborarea şi implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii îngrijirilor  

a. realizarea şi utilizarea unui sistem de evaluare a satisfacţiei pacienţilor privind serviciile 

furnizate de unitate;  

b. utilizarea unui sistem de identificare a problemelor privind calitatea îngrijirilor la nivelul 

fiecărei secţii.  

 

VIII. Măsuri strategice privind managementul clinic:  

a. elaborarea protocoalelor de practică medicală;  

b. optimizarea circuitului pacienţilor de la diagnosticare până la externare (transferuri între 

secţii, relaţia cu alte unităţi sanitare în funcţie de competenţele spitalului etc.).  
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IX.  Măsuri strategice privind expunerea unitatii pe piaţa serviciilor spitaliceşti:  

a. realizarea unei relaţii directe între veniturile spitalului şi performanţa serviciilor oferite;  

b. controlul costurilor;  

c. realizarea mecanismelor de competiţie pentru resursele umane şi investiţiile de capital.  

 

X.  Măsuri strategice privind gradul de responsabilitate financiară:  

a. creşterea eficienţei prin creşterea responsabilităţii administratorului în constituirea şi 

executia bugetului de venituri şi cheltuieli. 

 

Diagrama Gantt 

Activitate 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

I.  Îmbunătăţirea managementului SC MALP SRL MOINESTI    

II. Îmbunătăţirea structurii SC MALP SRL MOINESTI    

III. Dezvoltarea unui plan anual privind investiţiile şi 

reparaţiile capitale ale clădirilor şi echipamentelor 

   

IV. Funcţionarea echipamentelor conform specificaţiilor 
tehnice ale acestora, în vederea obţinerii eficienţei maxime în 
utilizarea lor 

   

V.  Analiza eficienţei economice a contractelor de service 

pentru echipamente 

   

VI. Utilizarea eficientă a resurselor umane ale SC MALP SRL 

MOINESTI 

   

VII. Elaborarea şi implementarea unui sistem de monitorizare 
a calităţii îngrijirilor 

   

VIII. Măsuri strategice privind managementul clinic 
   

IX. Măsuri strategice privind expunerea spitalului pe piaţa 
serviciilor spitaliceşti 

   

X. Măsuri strategice privind gradul de responsabilitate 
financiară 

   

 


