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PLANUL STRATEGIC  

SC MALP SRL 

2019-2023 

I. PREZENTARE GENERALA 

 

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. 

 Conform Ordinului MS nr.777/2011, spitalul a fost clasificat  in categoria V. 

  Unitatea sanitară are certificat ISO 9001:2015 incepand cu anul 2018, pentru secţiile 

spitalului, dializă, asistenţă medicală ambulatorie, asistenţă medicala primară. 

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

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

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

conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. De asemenea răspunde, în condiţiile 

legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi 

de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate 

pacienţilor. 

 

SC MALP SRL MOINESTI  dispune de o structură diversificata de specialitati, dotare cu 

aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat, având amplasament şi accesibilitate 

pentru teritorii extinse.  
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DE CE avem nevoie de strategie? 

 Pentru ORGANIZAREA activitatii unitatii 

 Pentru PLANIFICAREA pe termen lung 

 SCHIMBAREA ne “obliga” 

 Pentru a ne indrepta in aceeasi DIRECTIE 

 Pentru a COMUNICA in acelasi stil 

 Pentru a RESPONSABILIZA conducerea spitalului si angajatii proprii 

 

II. MISIUNE 

 

Misiunea reflecta scopul SC MALP SRL MOINESTI   

Serviciile medicale asigurate să devină calitativ superioare, astfel încat să fie preferate în faţa 

altora atat în sistemul sanitar cat şi in comunitatea locală, regională, naţională. 

 Construim în România, in cadrul societatilor private de sanatate, care oferă respect şi 

dăruire fiecărui pacient.  

 Urmărim excelenţa serviciilor în soluţii integrate de prevenţie, diagnostic şi tratament.  
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 Urmărim excelenţa serviciilor, într-un efort de îmbunătăţire a infrastructurii medicale, a 

calităţii profesionale a personalului şi a relaţiei de respect şi dăruire pentru fiecare pacient. 

III. VIZIUNE  

 

SC MALP SRL MOINESTI  urmareste imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si  

realizarea un sistem de sanatate modern si eficient, compatibil cu sistemele de sanatate din 

Uniunea Europeana, pus permanent in slujba cetateanului. 

Spitalul va trebui sa-si gandeasca viitorul nu numai la nivel de supravietuire ci si ca ofertant 

de servicii diversificate si de calitate pentru utilizatorii din ce in ce mai diversi si cu noi asteptari.  

 

IV. VALORI  

 respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populatiei; 

 garantarea calitatii si sigurantei actului medical; 

 cresterea rolului serviciilor preventive; 

 asigurarea accesibilitatii la servicii,  

 respectarea dreptului la libera alegere si a egalitatii de sanse; 

 aprecierea competentelor profesionale si incurajarea dezvoltarii lor; 

 transparenţă decizională 

 

V. ANALIZA MEDIULUI INTERN  

 

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 funcţionează potrivit prevederilor Legii 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii. 

SC MALP SRL Moineşti 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. 
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SC MALP SRL acorda următoarele servicii medicale: asistenta medicala spitaliceasca (boli 

cronice, spitalizare de zi), hemodializa, asistenta medicala primara, asistenta medicala ambulatorie. 

 

`  

2. Caracteristicile populaţiei deservite 

Spitalul deserveşte o zonă cu o rază de 50 km, zonă industrializată şi urbanizată datorită 

zăcămintelor naturale existente, cu o populaţie de aproximativ 140.000 persoane. În ultimii ani s-a 

observat o creştere a adresabilităţii, argumentată de prestarea serviciilor medicale către asiguraţii 

care provin din alte judeţe 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  

  

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

cuprinde 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%. 
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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%. 

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 

 

4.Dotare, resurse umane, resurse financiare 

4.1.Dotare 

Spitalul este dotat cu aparatură şi dispozitive medicale , aflate în stare foarte bună de 

funcţionare, pentru care există încheiate contracte de service şi mentenanţă. 

 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 
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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 

 

             4.2.Situaţia resurselor umane la data de 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 

  Din tabelul de mai sus se poate observa că, pentru desfaşurarea în condiţiii optime a 

activităţii medicale este  nevoie atât de medici, cât şi de personal mediu sanitar şi personal auxiliar. 

În prezent, se fac eforturi pentru atragerea de noi angajaţi în zonă , intrucat ar mai fi nevoie de 2 

medici specialisti medicina interna si un statistician. 

4.3.Situaţia financiară 

 SC Malp SRL-Moineşti este instituţie privata finantată din venituri care provin din sumele 

încasate pentru serviciile medicale prestate pe baza de contracte încheiate cu Casa de Asigurări de 

Sănătate si din alte surse, conform legii. 

Unitatea monitorizează lunar execuţia bugetară, urmărind realizarea veniturilor şi 

efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat. 

 Unitatea poate realiza venituri suplimentare din: 
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       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.  

 

5. Activitatea spitalului 

 SC MALP SRL Moineşti acordă următoarele servicii medicale: asistenţă medicală spitaliceasca 

specializarea boli cronice, atât pentru spitalizare continuă cât şi pentru spitalizare de zi, 

hemodializă, asistenţă medicală ambulatorie.  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% 

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% 
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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 . 

  

   Funcţia economică , de gospodărire si administrativă reprezintă ansamblul activităţilor dstinate 

obţinerii şi folosirii  judicioase a mijloacelor financiare şi materiale necesare unei bune funcţionări 

a spitalului, evidenţei si păstrării mijloacelor financiare şi a bunurilor din dotare: 

- urmărirea rezultatelor economice obţinute în condiţiile economiei de piaţă; 

- realizarea unor surse financiare suplimentare prin sponsorizare si alte venituri 

proprii; 

- crearea unei ambianţe plăcute, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare 

afecţiunii, atat din punct de vedere cantitativ cat şi calitativ, precum şi servirea 

mesei în condiţii de igienă; 

- realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de prevenire a 

infecţiilor nosocomiale. 

 

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. 

 

ANALIZA SWOT – SC MALP SRL MOINESTI 

 

MEDIUL INTERN 

Puncte tari 

 - echipă medicală cu experienţă 

Puncte slabe 

-lipsa unei politici de resurse umane 
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- 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 

structurate la nivel de spital. 

- nemulţumirea angajaţilor cauzată de 

diiferenţele 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 

secţii în scopul diversificării serviciilor, 

creşterea calităţii actului medical şi a 

satisfacţiei pacienţilor. 

- accesul la asigurări private de sănătate 

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 

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 

 

 

VI. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

În exercitarea atribuţiilor sale, SC MALP SRL MOINESTI colaborează atât cu institutiile 

publice (DSP, CJAS), autorităţile administraţiei publice locale cat si cu organizaţiile profesionale 

(Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România), cu 
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mediul de afaceri din ţară şi străinătate, cu asociaţiile legal constituite ale pacienţilor, în particular şi 

cu societatea civilă, în general. 

 

VII. PRIORITĂŢI PE TERMEN SCURT,  MEDIU  SI LUNG 

- 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. 

- 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") 

 

VIII. DIRECŢII DE ACTIVITATE 

 

 SITUATIA ACTUALA:  

Starea de sănătate a populaţiei este determinată de accesul la sănătate, pe de o parte, şi de 

accesul la servicii de sănătate, pe de altă parte.  

Accesul la sănătate depinde într-o mare măsură de factori externi sistemului de sănătate: 

factori genetici, factori de mediu, factori de dezvoltare economică, factori socio-culturali.  

Accesul la îngrijiri de sănătate este influenţat aproape în totalitate de organizarea sistemului 

sanitar.   

Accesibilitatea la servicii de îngrijire medicală este determinata de convergenţa dintre 

oferta şi cererea de astfel de servicii, sau, altfel spus, disponibilitatea reală a facilităţilor de îngrijiri 

comparativ cu cererea bazată pe nevoia reală pentru sănătate. Disparităţile în accesul la îngrijiri 

apar din cel puţin patru motive: etnice sau rasiale; economice, aici incluzând costurile directe 
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suportate de populaţie (co-plăţi, costuri legate de tratamente şi spitalizare) precum şi cele indirecte 

(cost transport, timpi de aşteptare); aşezare geografică inadecvată a facilităţilor de îngrijiri; 

calitatea inegală a serviciilor de acelaşi tip. 

În zona de NV a judetului Bacau sunt evidenţiabile toate cele patru tipuri de inechităţi în 

accesul la serviciile de îngrijiri, ceea ce determină inechităţi în starea de sănătate a diferitelor 

grupuri de populaţie, a unor comunităţi din diferite zone geografice şi a grupurilor defavorizate 

economic. Aceste disparităţi se manifestă prin indicatori de bază ai stării de sănătate modeşti 

(speranţa de viaţă la naştere, mortalitatea infantilă, mortalitatea generală pe cauze de deces 

evitabile, grad de morbiditate, ani de viaţă în stare de sănătate) dar şi prin nivelul scăzut de 

informare privind factorii de risc şi de protecţie pentru sănătate sau sistemul de îngrijiri de sănătate 

şi pachetul de servicii de bază din România. 

 

OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE 

 Obiectiv general 1.  

 

Extinderea pavilionului medical pentru cele 22 de paturi aprobate de MS 

Obiective specifice: 

Indeplinirea planului de investitii pe termen scurt si mediu 

- surse financiare si venituri proprii 

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 

 

Rezultate asteptate: 

- imbunatatirea indicatorilor de activitate ai spitalului 

- negocierea contractului cu CAS, prin marirea numarului de cazuri alocate lunar 

Termen 

- iunie 2019 

Prevedere bugetara(an / mii lei) 

-pentru extindere pavilion (constructie) – 1200 mii lei 

-pentru dotare corp cladire extinsa – 307 mii lei 

 

 Obiectiv general 2.  
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Elaborarea şi implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii îngrijirilor  

Obiective specifice: 

Surse financiare si venituri proprii 

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.  

Rezultate asteptate: 

- cresterea eficientei si calitatii actului medical; 

- cresterea satisfactiei pacientilor 

- imbunatatirea indicatorilor de activitate ai spitalului 

Prevedere bugetara(an / mii lei) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 1 1 0.5 0.5 

 

 Obiectiv general 3.  

Utilizarea eficientă a resurselor umane ale unitatii  

Obiective specifice: 

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.  

 

Prevedere bugetara(an / mii lei) 

2019 2020 2021 2022 2023 

5 5 3 3 3 

 

 Obiectiv general 4 

Îmbunătăţirea managementului SC MALP SRL MOINESTI 

Obiective specifice: 
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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;  

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.  

 

 

Prevedere bugetara (an/mii lei) 

2019 2020 2021 2022 2023 

5 5 5 5 5 

 

 Obiectiv general  5 

Măsuri strategice privind expunerea unitatii pe piaţa serviciilor spitaliceşti:  

Obiective specifice: 

surse financiare si venituri proprii 

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.  

 

Rezultate asteptate: 

- cresterea eficientei si calitatii actului medical; 

- cresterea satisfactiei pacientilor 

- imbunatatirea indicatorilor de activitate ai spitalului 

Prevedere bugetara(an / mii lei) 

2019 2020 2021 2022 2023 

5 5 5 5 5 

 

 Obiectiv general  6 

Măsuri strategice privind managementul clinic:  

Obiective specifice: 
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a. elaborarea protocoalelor de practică medicală;  

b. implementarea auditului clinic in unitate 

 

Rezultate asteptate: 

- cresterea eficientei si calitatii actului medical; 

- cresterea satisfactiei pacientilor 

- imbunatatirea indicatorilor de activitate ai spitalului 

Prevedere bugetara(an / mii lei) 

2019 2020 2021 2022 2023 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 

 

B.Cresterea calitatii serviciilor medicale 

 SITUATIA ACTUALA: 

Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce in ce mai important in domeniul sanatatii, 

deoarece creste gradul de informare al pacientilor, concomitent cu progresele tehnologice si 

terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care cele mai 

importante sunt reprezentate de eficacitate, eficienta, continuitatea ingrijirilor, siguranta 

pacientului, competenta echipei medicale, satisfactia pacientului, dar si a personalului medical. 

Conform legii, Ministerul Sănătăţii reglementează şi aplică măsuri de creştere a calităţii serviciilor 

medicale. 

Serviciile de sănătate sunt caracterizate prin lipsa de continuitate, care are drept consecinte 

principale duplicări ale actelor medicale, pierderea din evidenta a pacienţilor cu evidenţierea lor in 

special in cazuri avansate de boala si supraîncărcarea spitalelor. Toate aceste elemente de 

discontinuitate  si astfel generarea de costuri crescute atât in cadrul sistemului cit si costuri suferite 

de pacient (materiale si mai ales morale).  

Mecanismele de finanţare a serviciilor nu au fost concentrate pe stimularea continuităţii 

serviciilor. 

 

 OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE: 

Obiectiv general 1.  

Cresterea satisfacţiei pacienţilor intrucat acestia au asteptări tot mai mari în ceea ce priveşte 

calitatea serviciilor medicale. 
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Obiective specifice: 

 cultivarea unui sistem bazat pe transparenţă, comunicare cu pacienţii şi întelegerea nevoilor 

acestora . Dezvoltarea sistemului de comunicare şi informare a pacientului. 

 îmbunătăţirea relaţiei medic-pacient-spital 

 implementarea unui program de educaţie pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos prin 

care poate fi crescută aderenţa la tratamentul prescris 

Activităţi 

- formarea persoanelor de la recepţie, întrucât acestea sunt prima interfaţă cu pacientul 

- adoptarea unui cod de reguli de conduită în comunicare: ascultarea pacientului, 

explicarea planului de diagnostic şi tratament pe înţelesul pacientului, explicarea 

responsabilităţilor pacientului în legatură cu diagnosticul, respectarea confidenţialităţii 

- educarea pacientului cu ajutorul pliantelor, broşurilor şi modernizarea site-ului 

- organizarea de cursuri de comunicare cu pacientul, de psihologia comunicării pentru 

medici şi personalul medical mediu şi auxiliar 

 organizarea de cursuri de comunicare cu pacientul, de psihologia comunicării pentru medici 

şi personalul medical mediu şi auxiliar 

Resurse: umane - personal propriu: 1 receptioner , 7 medici, 17 asistente, 5 infirmiere, 5 

ingrijitoare 

               -personal al firmelor de training 

               financiare – 30.000 lei : contractare firme de training personal, suport cursuri.  

             Timp – cursurile se vor desfăsura in fiecare an, pe parcursul anului cate 2 sesiuni de 

training . 

Surse de finanţare – venituri proprii realizate din servicii efectuate la cerere pentru care nu există 

contract cu CAS.  

Amortizarea cheltuielii: ţinând cont de faptul că în anul 2018, nu s-au realizat servicii medicale 

contractate în valoare de 70.000 lei din cauză că pacienţii nu s-au mai adresat spitalului nostru 

pentru internare, suma de 30.000 lei care se va cheltui cu trainingul angajaţilor se poate amortiza în 

următorul an dacă va creşte satisfacţia pacienţilor , iar spitalul va putea realiza servicii conform 

numărului de cazuri contractate. 
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Responsabili: coordonator resurse umane, director medical, sef secţie, contabil 

 Informarea pacientului: pentru cele mai frecvente diagnostice din spital, se vor alcătui 

materiale pentru pacienţi, pentru explicarea bolii, a cauzelor şi tratamentelor. Aceste 

materiale vor fi încărcate  pe site-ul spitalului  dar vor fi şi  sub formă de broşuri şi pliante, 

pentru informarea pacienţilor. 

Resurse: umane – personal propriu: conţinutul  materialelor va fi realizat de asistenta şefă ȋn 

colaborare cu directorul medical. 

- pentru tipărire se va lua legătura cu o firmă specializată 

- informaticianul cu care avem contract de prestări servicii va moderniza site-ul 

timp realizare: o lună pentru realizarea materialelor 15.01.2019-15.02.2019 

                     şi ȋncă o săptămână pentru tipărire    15.02.2019-22.02.2019 

             Financiare din venituri proprii –5000 lei: 4500 pentru tipărire pliante: un pliant costă 2.5 

lei * 1800 pacienţi =  4500 lei  şi 500 lei pentru modernizarea site-ului. 

Amortizarea sumei de 5000 lei se va face în următoarele 6 luni implementării acestei activităţi. 

Pacientul mulţumit de informaţiile furnizate , va recomanda şi altora spitalul, iar un plus de 5 

pacienţi în următoarele 6 luni, va aduce venitul suficient amortizării cheltuielii. (un caz contractat 

şi realizat , echivalează aproximativ cu suma de 1500 lei) 

Responsabili: RMC, asistent şef, şef secţie, director medical  

 Adoptarea unui cod de reguli de conduită în comunicare pentru a avea un pacient mulţumit:  

-ȋntâmpinarea pacientului: salut, zâmbet, atitudine deschisă, respect, compasiune faţă de problema 

pacientului 

-ascultare şi ȋnţelegerea problemei pacientului 

-explicarea planului de diagnostic şi tratament  care se preconizează pe ȋnţelesul pacientului: 

aceasta ȋl va face să se simtă ȋn siguranţă, ştiind ce va urma pas cu pas 

-ȋmpărţirea responsabilităţii cu pacientul: prezentarea posibilelor riscuri, insuccese ale 

tratamentului şi obţinerea consimţământului informat 

-acordarea atenţiei totale pe durata comunicării cu pacientul: fără ȋntreruperi  

-respectarea confidenţialităţii pacientului 
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Resurse  umane: psihologul spitalului ȋn colaborare cu membrii consiliului etic vor elabora codul 

de reguli de conduită, valabil pentru tot personalul spitalului 

            Timp realizare : o lună , ȋntre 01.02.2019-28.02.2019 

Buget : 0 lei 

Responsabil: RMC 

 

 

 

 

 Obiectiv general 2.  

Obtinerea certificatului de acreditare ANMCS 

Obiective specifice: 

- completarea graficului de remediare a neconformitatilor identificate la nivelul spitalului 

- transmiterea graficului asumat catre ANMCS 

- obtinerea raspunsului din partea ANMCS pentru trecerea intr-o categorie superioara de acreditare 

 

Termen: iunie 2019 

Rãspunde: - RMC, Administrator 

Prevedere bugetara: 

- 2019–  0 lei 

 

 Obiectiv general 3.  

Mentinerea  certificarii ISO 9001:2015 

Obiective specifice: 

- audit de supraveghere 

- verificarea funcţionării, menţinerii și îmbunătăţirii sistemului de management implementat şi 

certificat în cadrul organizaţiei 

Termen: permanent  

Raspunde : administrator 

Prevedere bugetara(an / mii lei) 

2019 2020 2021 2022 2023 

3 3 3 3 3 
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 Obiectiv General 4.  

Creşterea competentelor profesionale ale personalului medical 

Resursele umane sunt cele mai importante componente în furnizarea de îngrijiri de sănătate. 

Planificarea resurselor umane, şi în special a medicilor, trebuie să constituie o prioritate în 

domeniul politicilor din sectorul sanitar.  

 

Obiective specifice: 

- Îmbunătăţirea pregătirii profesionale de bază a personalului medical (teoretică şi practică) prin:  

a. stimularea unor procese educaţionale mai bune pentru personalul medical 

b. stabilirea unor criterii mai severe pentru licenţierea personalului 

c. stabilirea unor standarde educaţionale mai stricte pentru formarea profesională a 

asistenţilor medicali  

d. instituirea unor standarde de educaţie specifice pentru infirmiere 

- Îmbunătăţirea pregătirii de specialitate (teoretică şi practică) a medicilor prin obtinerea de 

competente si atestate 

- Îmbunătăţirea pregătirii profesionale continue a personalului medical 

- Creşterea abilităţilor de comunicare ale personalului medical 

 

Indicatori de management al resurselor umane 

    1. numărul mediu de bolnavi externaţi pe un medic; 

    2. numărul mediu de consultaţii pe un medic în ambulatoriu; 

    3. proporţia medicilor din totalul personalului; 

    5. proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului; 

    6. proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical. 

Prevedere bugetara(an / mii lei) 

2019 2020 2021 2022 2023 

10 5 5 5 5 

 

 Obiectiv general 5 

Practici medicale unitare bazate pe protocoale clinice 
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Situaţia actuală: Ghidul de practică medicală reprezintă un set de afirmaţii despre diagnosticul şi 

tratamentul unei anumite afecţiuni. Aceste afirmaţii sunt rezultatul unei evaluări complete a 

dovezilor practicii medicale. Scopul definirii lor este de a ajuta clinicienii şi pacienţii în luarea 

deciziilor asupra modului cel mai adecvat de îngrijire a afecţiunii respective. 

Obiective specifice : 

1. Training al profesioniştilor privind utilizarea ghidurilor de practică in spital 

2. Implementarea notiunii de audit clinic 

3. implementarea unui mecanism de utilizare a protocoalelor si ghidurilor de buna practica 

Indicatori Managementul calitatii practicii medicale  

 

1. Utilizeaza protocoalele de practica scrise  

2. Exista registru de evidenta a bolnavilor cronici  

3. Numar total bolnavi cronici aflati in evidenta 

4. Numar total bolnavi cronici aflati in evidenta urmariti activ 

 

Termen: permanent 

Rãspunde: - sefi  sectii 

Prevedere bugetara(an / mii lei) 

2019 2020 2021 2022 2023 

2 2 2 2 2 

 

 Obiectiv general 6 

 

Cresterea capacitatii de control al costurilor 

Situatia actuala: 

In prezent, calculul costurilor la nivel de pacient si crearea unui proces regulat de calculare a 

costurilor serviciilor spitalicesti se realizeaza intr-o masura destul de redusa. Transparenta in 

sanatate este conditia esentiala pentru realizarea unei alocari echitabile bazate pe raportul 

cost/eficienta. 

 

Obiective specifice: 

- imbunatatirea mecanismelor de finantare a furnizorilor de servicii de sanatate utilizand 

metode care sa reflecte munca depusa si sa stimuleze calitatea actului medical; 



SC MALP SRL MOINESTI – PLAN STRATEGIC 

 20 

- elaborarea de metodologii clare de utilizare a resurselor financiare 

- instituirea unor mecanisme de monitorizare a utilizarii resurselor financiare 

- pregatirea specifica a personalului implicat in activitatea de control, precum si a celor care 

autorizeaza utilizarea resurselor 

- evaluarea cantitativă si calitativă a stocurilor, efectuată periodic 

- necesar de materiale si echipamente, evaluate periodic 

 

Indicatori economico-financiari 

    1. execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat; 

    2. procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului; 

    3. procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului; 

    4. costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie; 

     

Prevedere bugetara(an/mii lei) 

2019 2020 2021 2022 2023 

10 10 12 10 5 

 

Monitorizare, evaluare, raportare 

 Monitorizarea lunara si semestriala a cheltuielilor efectuate de spital 

  Monitorizarea cheltuielilor de personal  

Termen permanent 

Raspunde : Administrator 

 

Disfuncționalități, bariere în implementarea măsurilor propuse: 

 Bariere de natură financiară precum scăderea veniturilor proprii, fapt care conduce  la 

imposibilitatea instruirilor personalului cu firme specializate de training. Se va apela la 

instruirea personalului în ceea ce priveşte comunicarea cu pacientul, cu ajutorul 

psihologului spitalului si al directorului medical. 

 Lipsa implicării personalului în desfăşurarea activităţior. Prin instruiri, personalul va deveni 

motivat , se va implica şi îşi va asuma responsabilităţi 

 Birocratia excesiva 

Metode, instrumente și surse de date folosite  
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 Metode şi instrumente utilizate:  

-observare directă spital 

-interviu personal medical şi pacienţi 

- analiza documentelor spitalului 

- analiza SWOT 

- matricea de prioritizare a problemelor 

 

Surse de date utilizate: 

- Planul de management al SC MALP SRL 

-Documente contabile ale SC MALP SRL 

-Chestionare de satisfacţie a pacientului  

-Registre de evidenţă  ale SC MALP SRL 

 

 

 

 

 

    Concluzii: 

Satisfacţia pacientului trebuie sa fie un aspect care să facă parte din cultura organizaţională a 

spitalului. Furnizarea serviciului medical centrat pe pacient trebuie să fie o realitate reflectată în 

practica de zi cu zi. Pentru asigurarea dezideratului de creştere a satisfacţiei pacientului, trebuie să 

lucrăm zi de zi, în echipă, trebuie să îmbunătăţim şi să eficientizăm activităţile desfăşurate , astfel 

încât spitalul  să fie un model, un reper în acest domeniu de maximă importanţă . 

 

 

 

 

 

 


