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PLANUL DE MANAGEMENT AL 

SC MALP SRL MOINESTI 

2019-2023 
 

 

 

 1. ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE A SC MALP SRL MOINESTI 

1. Tipul şi profilul societatii:   

 

SC MALP SRL MOINESTI  este o unitate sanitară, insititutie de utilitate privata, cu 

personalitate juridică, infiintată in anul 2006 ca unitate sanitara cu paturi aflata in relatii 

contractuale cu Casa de Asigurari de Sănătate Bacau. 

SC MALP SRL Moinesti funcţionează potrivit prevederilor Legii 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii şi a fost clasificat în categoria V, conform Ordinului MS 

nr.777/2011. 

Unitatea a fost acreditată de catre ANMCS în ciclul I , evaluată în baza standardelor din 

ciclul II şi este în aşteptarea raportului de acreditare. 

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

spitaliceasca (boli cronice, spitalizare de zi), hemodializa, asistenta medicala primara, 

asistenta medicala ambulatorie. 

 

`  
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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 140.000 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.  

Serviciile medicale furnizate de unitatea sanitară se adresează următoarelor categorii 

de pacienţi: 

 

- pacienţi care au indicaţii de tratament şi îngrijire de medicină internă – cronici; 

- pacienţi cu afecţiuni ale sistemului musculo-scheletal pentru tratament şi recuperare fizică  

- pacienti cu insuficienta renala cronica pentru sedinte de hemodializa continua 

  

Din enumerarea de mai sus se observă că adresabilitatea serviciilor oferite de spitalul 

nostrucuprinde toate categoriile de vârsta, atât din Bacau cât şi din judeţele învecinate, 

respectiv din mediul urban 47% şi din cel rural 53%, în general cu venituri medii. 

Totodată, având în structura funcţională secţie cu adresabilitate  pentru persoanele în 

vârstă, de peste 60 de ani, ponderea acestora în cadrul pacienţilor internaţi este mare, de 

aproximativ 80%. 

O altă caracteristică a pacienţilor trataţi în spital este aceea că majoritatea suferă de 

afecţiuni cronice, ce necesită tratament mai îndelungat şi recuperare. 

 

Mai jos este prezentată repartiţia pe judeţe a cazurilor externate, şi evoluţia lor în ultimii trei 

ani: 

Anul 2016: din total pacienţi externaţi 1275, repartizarea pe judeţe a fost următoarea: 

86.20%  Bacău ,7.6% Vrancea, 2.5% Neamţ, 0.5% Galaţi şi alte judeţe  în procent de 

3.2%. 

Anul 2017: din total pacienţi externaţi 1907, repartizarea pe judeţe a fost următoarea: 

82.7% Bacău, 8.28% Vrancea, 5.82% Neamţ, şi din alte judeţe un procent de 3.2%. 

Anul 2018: din total pacienţi externaţi 1804 , repartizarea pe judeţe a fost următoarea: 

71.84% Bacău, 12.08% Vrancea , 10.98% Neamţ, 1.05% Brasov şi din alte judeţe un 

procent de 4.05%. 
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Analizând în timp distribuţia populaţiei pe judeţe, se remarcă scăderea cu 15% a 

populaţiei din judeţul Bacău care se prezintă la internare, şi creşterea cu acelaşi procent a 

populaţiei din alte judeţe ale ţării, care solicită internare în spitalul nostru. 

3. Structura şi activitatea societatii 

 

Pentru realizarea misiunii, politicilor şi obiectivelor acestora, SC MALP SRL  dispune 

de următoarea structură organizatorică: 

- Asistenţa spitalicească: Boli cronice -     92 paturi spitalizare continuă 

                                                             -    8 paturi spitalizare de zi 

     - Centru hemodializă în regim spitalizare de zi – 14 paturi 

     - Ambulatoriu de specialitate  - medicină internă 

     - Cabinet medicina de familie 

SC MALP SRL aplică strategia şi politica Ministerului Sănătăţii în domeniul asigurării 

sănătăţii populaţiei, furnizează servicii medicale, asigură condiţii de investigaţii medicale, 

tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 

conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.  

Pacienţii care se internează în spital , vin pe bază de programare cu bilet de trimitere de 

la medicul specialist sau medicul de familie. Sunt multe situaţii când aceştia  doresc sa revină 

la internare în următorul an. 

Spitalul furnizează servicii de sănătate cu o medie lunară de 150 cazuri spitalizare 

continuă(cu o durată medie de 10.76 zile), 40 cazuri spitalizare de zi şi 650 sedinţe de dializă. 

 

Mai jos este prezentată ponderea primelor grupe majore de diagnostic ce necesită 

asistenţă medicală: 

 

Nr.crt Diagnostic  Pondere 2018 

1 Cardiopatie  ischemică cronică 28.6% 

2 Hipertensiune  arterială 22.67% 
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3 Colopatie funcţională 10.31% 

4 Reumatism cronic degenerativ 

 

9.8% 

5 Hepatită  cronică 8.2% 

6 Spondiloză 6.5% 

7 Coxartroza 5.1% 

8 Colecistita cronică 3.82% 

9 Insuficienţă  cardiacă 3% 

10 Insuficienţă renală cronică 1.4% 

 

Referitor la morbiditatea spitalizată, în anul 2018 pe primul loc se situează cardiopatia 

ischemică cronică cu 516  cazuri reprezentând 28.6% din totalitatea cazurilor externate; 

urmează pe locul secund hipertensiunea arterială cu 409  cazuri reprezentând 22.67% din 

totalul cazurilor , iar pe locul 3 se situează colopatia funcţională cu 186 cazuri , respectiv 

10.31 % din total cazuri externate. 

Primele zece diagnostice ca ordine a frecvenţei totalizează un numar de 1793 

cazuri reprezentând 99.4% din totalitatea cazurilor externate . 

 

4. Resursele umane – 31.12.2018 

Posturi  Aprobate  Ocupate  Vacante  

Medici 12 10 2 

Asistente medicale 18 17 1 

Infirmiere 8 6 2 

Îngrijitoare 10 8 2 

Funcţionar administrativ 1 1 0 

Contabil  1 1 0 

Receptioner 1 1 1 

Kinetoterapeut 2 1 1 

Psiholog 1 1 0 

Conducători auto 4 4 0 

Tâmplar  1 1 0 

 

La sfârşitul lunii decembrie 2018, conform  situatiei de mai sus existau 51 de angajați 

din care 33 personal medical (medici, personal medical cu studii superioare, asistenţi 

medicali) ceea ce reprezintă  64.7% din total personal. Pentru desfasurarea in conditii optime 

a activitatii medicale, mai sunt necesari cel putin 2 medici specialisti medicina interna  si un 

statistician. 
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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 APARAT ELECTROTERAPIE + ULTRASUNETE PORTABIL 

2  MAGNETODIAFLUX 

3 LYMPHASTIN 12 TOPLINE 

4 CADA PARTIALA HYDROXEUR 

5 LASER TERAPEUTIC 

6 APARAT TERAPIE COMBINATA ELECTROTERAPIE 

7 APARAT TERAPIE VACUUM 

8 ULTRASUNETE 

9 LAMPA SOLUX INFRAROSU 

10 APARAT UNDE SCURTE 

11 TENSIOMETRU 

12 ELECTROCARDIOGRAF 

13 APARAT OXIGEN 

14 ANALIZOR SEMIAUTOMAT URINI 

15 ECOGRAF 

16 AUTOCLAV CU IMPRIMANTA 

17 NEBULIZATOR 

18 ANALIZOR AUTOMAT BIOCHIMIE 

19 DEFIBRILATOR 

20 CANTAR MECANIC CU TALIOMETRU 

21 ELECTROCAUTER 50W 

22 DOPPLER  

23 SONDA DOPPLER 

24 PULSOXIMETRU 

25 LAMPA GERMICIDA 

26 MONITOR FUNCTII VITALE 

27 LARINGOSCOP 

28 APARAT HEMODIALIZA POMPA DUBLA 

29 APARAT HEMODIALIZA POMPA SIMPLA 

30 CANTAR ELECTRIC SUGARI CU PEDIOMETRU 

31 STATIE APA OSMOZA/ DEDURIZARE 

32 INJECTOMAT 

33 BIOPTRON 

 

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 casa de 

asigurari de sanatate si din alte surse, conform legii. 
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Unitatea monitorizeaza lunar executia bugetara, urmarind realizarea veniturilor si 

efectuarea cheltuielilor in limita bugetului aprobat. 

 Unitatea poate realiza venituri suplimentare din: 

    a) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cerere; 

    b) alte surse, conform legii. 

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. 

     6.1. Evoluţia contractului cu CAS 

Tip 

spitalizare 

Contractat 

2017 

Realizat 

2017 

% 

realizare 

contract 

Contractat 

2018 

Realizat 

2018 

% 

realizare 

contract 

Sp.continuă 3269705 3253356 99.5% 3705497 3631387 98% 

Sp.zi 118668 118668 100% 124920 124920 100% 

 Hemodializă 3224992 3224992 100% 3802336 3802336 100% 

Total  6613365 6597016  7632753 7558643  

 

Urmărind evoluţia contractului cu CAS, se poate observa că în anul 2018, valoarea 

contractată a fost mai mare decât în anul 2017 cu aproximativ 15%. De altfel, se poate vedea 

că atât în anul 2017, cât şi în anul 2018, spitalul a realizat mai putine servicii decât a 

contractat, fapt datorat cererii în scădere, pentru serviciile medicale oferite . Dacă în anul 

2017, s-au realizat cu 0.5% mai puţine servicii decât s-au contractat, în anul 2018 s-au realizat 

cu 2% mai puţine, ceea ce înseamnă că cererea pentru serviciile pe care spitalul le oferă este 

in scădere, fapt datorat scăderii satisfacţiei pacienţilor. 
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Pentru anul 2019, este necesara renegocierea contractului cu CAS, avand in vedere 

aprobarea de la Ministerul Sanatatii pentru cresterea numarului de paturi spitalizare continua 

de la 70 la 92 de paturi. 

          6.2.Indicatori de activitate ai spitalului 

Indicatori economico financiari 

 

2017 2018 

%cheltuieli cu personalul din total cheltuieli spital 35.22% 36% 

%cheltuieli cu medicamentele din total cheltuieli 21.77% 23.1% 

%venituri proprii din total venituri 7% 10% 

Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli 

aprobat 

89.07% 91.93% 

 

Indicatori de utilizare a serviciilor 2017 2018 

Procent cazuri internate /cazuri contractate 99.5% 98% 

DMS pe spital 10.82 10.76 

Indicele de utilizare a paturilor 289 256 

Rata de utilizare a paturilor 79.17 70.14 

Procentul pacienţilor cu complicaţii şi 

comorbidităţi din totalul pacienţilor externaţi 

12% 6% 

 

Indicatori de calitate 2017 2018 

Rata mortalităţii intraspitalicesti pe spital 0% 0% 

Rata infecţiilor asociate asistenţei medicale 0% 0% 

Indice concordanţă între diagnosticul la internare şi 

diagnosticul la externare 

97% 98.5% 

%pacienţi internaţi şi transferaţi către alte spitale 0 0 

% pacienţi programaţi pentru reinternare în 

următorul an 

46% 34% 

% solicitări de externare înainte de data programată 

din total externări 

4% 10% 

%pacienţi care ar recomanda spitalul şi altora 90% 92% 
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Nr.plângeri/reclamaţii 4 2 

 

6. Analiza SWOT 

MEDIUL INTERN 

Puncte tari 

 - echipă medicală cu experienţă 

- situaţia economico-financiară a unităţii este 

peste nivelul  mediu 

-buna colaborare a personalului medical 

superior şi mediu  

- dotare cu  echipamente medicale noi 

- condiţii hoteliere bune 

- sistem informatizat al activităţii medicale ce 

permite analize periodice ale indicatorilor 

- certificat  ISO – 9001:2015 

- unitate evaluată ANMCS 

Puncte slabe 

- lipsa unei politici de resurse umane 

structurate la nivel de spital. 

- nemulţumirea angajaţilor cauzată de 

diferenţele salariale între cele oferite de 

spital şi cele din sectorul public  

- paturi insuficiente raportat la numărul de 

solicitări pentru internare 

- deficienţă de personal medical – medicină 

internă si nefrologie 

- neasumarea responsabilităţilor de către 

personal 

MEDIUL EXTERN 

Oportunităţi 

-situat într-o zonă cu furnizori de servicii 

medicale de specialitate pentru boli cronice 

insuficiente per cap de locuitor datorită 

adresabilitaţii crescute a populaţiei 

-cererea de servicii medicale în continuă 

creştere a tuturor categoriilor de locuitori din 

zona arondată şi nu numai 

-cadrul legislativ ce permite înfiinţarea altor 

Ameninţări 

-înfiinţarea altor spitale cu secţie de boli 

cronice 

- incoerenţa cadrului legislativ transpusă în 

practică prin schimbări frecvente ale 

normelor şi posibilitatea interpretării şi 

aplicării acestora în moduri diferite, în 

special în domeniul achiziţiilor şi salarizării 

-nedecontarea serviciilor medicale de către 
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secţii în scopul diversificării serviciilor, 

creşterea calităţii actului medical şi a 

satisfacţiei pacienţilor. 

- accesul la asigurări private de sănătate 

CJAS 

-nevoi şi aşteptări crescute ale pacienţilor  

- modificări demografice nefavorabile 

-imposibilitatea realizării unei strategii 

financiare şi de dezvoltare  din cauza 

condiţiilor impredictibile de contractare cu 

CJAS 

 

 

II. 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 intern 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. 

 

2.1. Identificarea principalelor probleme critice: 

- Menţinerea conformității proceselor din spital cu cerințele standardelor de acreditare 

ANMCS, trecerea din categoria V la un nivel superior de  acreditare, de preferinta 

categoriile I sau II 

- Extinderea pavilionului medical in vederea contractarii unui numar suficient de cazuri, 

avand in vedere faptul ca incepand cu luna decembrie 2018 , Ministerul Sanatatii a 

aprobat cresterea numarului de paturi pentru spitalizarea continua de la 70 la 92 de 

paturi. 

- Nevoia de îmbunătăţire continuă a mediului de îngrijire care se adresează: atitudinii 

personalului, condiţiilor de cazare, condiţiilor de tratament, accesibilităţii, siguranţei și 

demnităţii pentru pacienţi şi vizitatori. 

-  Necesitatea pregătirii profesionale, formării profesionale continue a personalului 

existent şi orientare şi pregătire pentru personalul nou angajat. 
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- Lipsa unei politici /strategii de marketing ca metodă pentru identificarea 

oportunităţilor de inovare în prestarea serviciilor de îngrijire publică a sănătăţii și în 

domeniul promovării spitalului pe piața furnizorilor de servicii medicale 

- Necesitatea implementării procedurii de gestionare a evenimentelor adverse , santinelă 

şi a celor cu potenţial de afectare a pacientului ("near miss") 

 

2.2.Principalele acţiuni strategice şi operaţionale necesare la nivelul spitalului sunt: 

 

1. Extinderea pavilionului medical pentru cele 22 de paturi aprobate de MS 

a. Îmbunătăţirea structurii SC MALP SRL MOINESTI (clădiri, echipamente ) 

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

funcţionare a unitatii;  

c. întreţinerea corespunzătoare a clădirii şi echipamentelor 

 

2. 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.  

 

3. 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.  

 

4. 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);  

b. definirea indicatorilor de performanţă;  
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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.  

 

5. 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.  

 

6. Măsuri strategice privind managementul clinic:  

a. elaborarea protocoalelor de practică medicală;  

b. implementarea auditului clinic in unitate 

 

2.3.Diagrama Gantt 
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I .Extinderea pavilionului medical pentru cele 22 de 

paturi aprobate de MS 

     

II.  Elaborarea şi implementarea unui sistem de 

monitorizare a calităţii îngrijirilor  

     

III. Utilizarea eficientă a resurselor umane ale unitatii       

IV. Îmbunătăţirea managementului SC MALP SRL 

MOINESTI 

     

V.  Măsuri strategice privind expunerea unitatii pe piaţa 

serviciilor spitaliceşti:  

     

VI. Măsuri strategice privind managementul clinic:  
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III. REZULTATE ASTEPTATE 

 

1. Dezvoltarea serviciilor medicale din cadrul SC MALP SRL, prin îngrijiri de sănătate 

personalizate , extinderea infrastructurii de spațiu care va avea ca rezultat direct 

atragerea de noi specialiști, creșterea calității actului medical , cu impact direct asupra 

adresabilității pacienților . 

2. Elaborarea unei strategii privind recrutarea, formarea, și evaluarea resurselor umane, 

centralizate într-un sistem intern de formare,strategie bazată pe obiectivele de 

dezvoltare strategice și operaționale având la bază specificul culturii organizaționale 

existente la nivelul spitalului 

3. Implementarea unui sistem informatic adaptat structurii și profilului de servicii 

medicale ale spitalului, având ca prioritate creșterea gradului de trasabilitate al 

informației atât în ceea ce privește actul medical, cât și pe palierul tehnico financiar.  

4.  Promovarea serviciilor medicale, cu trimitere directa la performanțele corpului 

medical, dezvoltarea infrastructurii și dotările cu aparatura medicala precum și 

elaborarea unei politici de vizibilitate ale activităților spitalului.  

5. Menținerea nivelului ” ACREDITAT” al spitalului, identificarea și evaluarea factorilor 

care pot duce în timp la creșterea nivelului de acreditare alături de alocarea resurselor 

infrastructurale, financiare și umane necesare in acest sens.  

6.  Creșterea gradului de identificare și management al riscurilor în vederea creșterii 

gradului de siguranță și securitate a pacientului și a angajaților 

 

CONCLUZII SI PROPUNERI PENTRU ACTIVITATILE VIITOARE 

 

Facand o analiza a caracteristicilor distinctive ale evaluarilor îngrijirilor  de sănătate , 

unde resursele necesare  sunt exprimate prin costuri iar rezultatele obţinute sunt exprimate 

prin efecte asupra stării de sănătate , ajungem la concluzia că este necesară  schimbarea 

aspectelor conceptuale în ceea ce priveşte finanţarea îngrijirilor de sănătate. 

Pentru introducerea conceptului de management sanitar şi alinierea  la normele 

europene  a activităţilor medicale este nevoie  de o mai bună gestionare a celor patru tipuri de 

resurse de care dispunem (resurse umane, resurse materiale, resurse financiare, timp) precum 

si  capacitatea de a  combina planificarea pe termen scurt cu cea pe termen lung în mod 

flexibil , de a avea strategii  care să duca la eficienţa actului medical. 
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Strategia manageriala a SC MALP SRL are la bază  misiunea şi  viziunea 

managementului spitalului referitoare la menţinerea stări de sănătate  a pacienţilor şi la 

calitatea serviciilor asigurate. 

Principala preocupare a tuturor angajatilor SC MALP SRL  este satisfacerea  cerinţelor 

pacienţilor noştri , serviciile medicale efectuate vin în întampinarea nevoilor pacienţilor  şi 

sunt menite să  le îmbunătăţească  continuu  starea de sănătate. 

Pentru a oferi servicii de calitate, suntem conştienţi că trebuie să: 

-  cunoaştem   nevoile populaţiei; 

            - abordăm calitatea din punct de vedere al consumatorului de îngrijiri de sănătate,   în 

funcţie de aşteptările  pacienţilor de la serviciile de sănătate , în funcţie de experienţa acestora. 

              Procuparea  noastră permanentă    este  creşterea calităţii serviciilor  medicale . 

. 


