
BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE

OCUPARE A FUNCTIEI DE

DIRECTOR MEDICAL

1. Legea nr, 9512006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si
completarile ulterioare :

. Titlul II - Programele nationale de sanatate,

. Titlul VII - Spitalele;

. Titlul XII - Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea
Colegiului Medicilor din Romania;

. Titlul XV - Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de
produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice.

l. Legea nr. 4612003 privind drepturile pacientului si Normele de aplicare a acesteia
(Ordinul Ministrului sAndtAtii nr. 386 din2004);

2. Legea nr. 53 din 2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. OMS nr. 921 din 2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul

spitalului public;
4. OMS nr. 863 din 2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului

medical al spitalelor;
5. OMS nr. 1209 din 2006 pentru aprobarea componentei consiliului etic, atributiile

consiliului etic ce functioneaza in cadrul spitalelor publicc,
6. OMS nr. 974 din 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile ce trebuie sa

le indeplineasca un spital in vederea obtinerii attonzatrei sanitare de functionare,
cu completirile gi modificlrile ulterioare;

7. OMS nr.86912015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si
desfasurarea concursului / examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de
laborator sau sef de serviciu respectiv a functiei de farmacist *sef din unitatile sanitare
publice;

S. OMS nr. 870 din2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca,
organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile
si completarile ulterioare;

9 HG 142512006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr.31912006.

l0.Odinul 39116 01.2008 privind reorganizareabulatoriului de specialitate al spitalului.



l l.Ordinul 110112016 privind aprobarea Normelor desupraveghere ,prevenire si limitare
a infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare.

MANAGER

EC PODARU IULIAN VALENTIN

Temele pentru proiectul I ltrcrarea de specialitate sunt:

1. f. imbun[tdlireastructurii qi organiz[rii spitalului.
2. 2. Evaluarea pi imbunltdlireaperfornian[ei serviciilor medicale furnizate de spital.
3. 3. Managementul calit{ii - element prioritar de creqtere a performanlei spitalului.

4.4.Dervoltarea si modernizarea spitalului prin estinderea infrastructurii

5. S.Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii;-



-calitatea serviciilor;

-calitatea datelor raportate;

-calitatea personalului;

Satisfactia pacientilor;

4. 5. Dezvoltarea qi modernizarea spitalului prin extinderea infrastructurii qi a

platformei tehnice.

Candidatii aleg una din temele de mai sus si dezvolta un proiect de management

careyrzeaza Spitalul Municipal Adjud (maxim 8 - 10 pagini la fonturi Arial de 14, la un

rand), conform structurii propuse mai jos:

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

A. Descrierea situatiei actuale a spitalului;
B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari;

C. Identificarea problemelor critice;
D. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute;
E. Dezvoltarea planului de management pentru probleme prioritara identificata;
l. Scop;
2. Obiective - indicatori;
3. Activitati;
a) definire;
b) incadrare in timp - grafic Gantt;
c) resurse necesare - umane, materiale, financiare;
d) responsabilitati;
4. Rezultate asteptate;
5. Monitorizare - indicatori;
6. Evaluarea - indicatori.



GrilI de evaluare a proiectului de management

l. l. Descrierea situafiei actuale a spitalului - lp
2, 2. Anahza SWOT a spitalului - lp
3. 3. Identificarea problemelor critice - 1p
4. 4. Selecgionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii {ilcute - I"p

5. 5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritarl
identificatl - 5p.

a. Scop - Lp

b. Obiective - lp

c. Activitlti - lp

- definire (0.25p);

- incadrare in timp - grafic Gantt (0.25p);

- resurse necesare - umane, materiale, financiare (0.25p);

- responsabilititi (0.25p);

d. Rezultate agteptate - lp

e. Indicatori - evaluare, monitorizare - Lp

6. Din oficiu - Lp

Total - 10 puncte
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