
                                                                      TEME CADRU  

 Pentru Proiectul de specialitate 

 

1. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului; 

- Evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate 

- Propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii spitalului 

2. Implementarea protocoalelor de practica medicala in spital; 

- Implicarea echipei medicale 

- Metode de aplicare a protocoalelor de practica medicala 

3. Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale in spital; 

- Focalizarea pe necesitatile/asteptarile pacientului 

- Actiuni de imbunatatire a ingrijirii si serviciilor 

4. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta de utilizare a serviciilor; 

- Utilizarea rationala a resurselor pentru realizarea serviciilor medicale 

- Metode de crestere a performantei spitalului 

       Candidatii aleg una dintre temele de mai sus si dezvolta un proiect de management care vizeaza 

spitalul public pentru care concureaza ( minim 8 si maxim 10 pagini tehnoredactate cu front de 14, 

Times New Roman ) si trebuie depus la inscriere, conform structurii propuse mai jos. 

   STRUCTURA PROIECTULUI/LUCRARII DE SPECIALITATE 

A. Desrierea situatiei actuale a spitalului  - 1 punct; 

B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari - 1 punct; 

C. Identificarea problemelor critice ale spitalului - 1 punct; 

D. Selectionarea  unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute -1 punct; 

E. Dezvoltarea planului de management pentru probleme prioritata identificata - 5 puncte: 

1. Scop – 1 punct 

2. Obiective – 1 punct 

3. Activitati – 1 punct: 

     -definire ( 0.25 pct) 

     -incadrare in timp – grafic Gantt ( 0.25 pct) 

     -resurse necesare – umane, materiale, financiare ( 0.25 pct) 

     -responsabilitati ( 0.25 pct )  

              4. Rezultate asteptate – 1 punct 

              5. Indicatori – evaluare, modernizare – 1 punct 

NOTA: 1 punct din oficiu 

 

  

 



 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS-DIRECTOR MEDICAL 

 

 A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI 

1. Constituţia României, Titlul II: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; 

2. Ordin MS nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile ce trebuie sa le 

indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare; 

3. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare: 

 -Titlul VII – Spitalele 

 -Titlul VIII -Asigurarile Sociale de Sanatate 

 -Titlul XII –Exercitarea profesiei de medic 

4. Ordin nr. 1.101/2016  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si 

limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 

5. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarie 

ulterioare; 

6. OMSP nr.921/2006 pentru stabilirea atributiilor Comitetului Director in cadrul 

spitalului public; 

7. Ordin MS nr. 1.502/ 2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului 

etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice; 

8. Ordin MS nr. 1.226/ 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale; 

9. Ordin MS nr.863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului 

medical al spitalelor; 

10. Ordin MS nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al 

pacientului critic; 

11. Ordinul M.S. nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice, evaluarea eficacitatii procedurilor de 

curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurilor recomandate pentru 



dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii 

procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia; 

12. Ordin MS nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, 

organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

13. Ordinul M.S. nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatorului de specialitate al 

spitalului; 

14. Ordinul nr.446/2017 privind aprobarea standardelor, procedurii si metodologiei de 

evaluare si acreditare a spitalelor. 

  

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI 

 

1. Managementul Spitalului-S.N.S.P.M.S., Bucuresti, ed.2006, H.Press 

 

Nota: Se va studia legislatia actualizata la data sustinerii examenului/concursului, cu toate 

modificarile si completarile intervenite. 

 

 

 

MANAGER, 

 Dr. Camelia Serb 

 

 

 

 

 

 


