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CONCURS OCUPARE POST DIRECTOR MEDICAL

1.

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

r
o

o
r
r

Titlul II - Programele nationale de sanatate;
Titlul VI - Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celulele de
origine umana in scop terapeutic;
Titlul VII - Spitalele;
Titlul XII - Exercitarea profesiei de medic. Organtzarea si functionarea Colegiului
Medicilor din Romania;
Titlul XV - Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse

si servicii medicale, sanitare si farmaceutice.
2. LEGEA nr.4612003 privind drepturile pacientului si Normele de aplicare a acesteia
(Ordinul Ministrului sanatatii nr 386 din 2004);
a
LEGEA nr.53 din 2003 Codul Muncii, cu modifioarile si completarile ulterioare;
cadru privind conditiile acordarii
4. HGR nr.11712013 pentru aprobarea Contractului
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013
2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

-
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-

ORDINUL COMLIN nr.423ll9l din marlie 2013 privind Normele metodologice de
aplicare in anul 2013 a Contractului -cadru pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale

in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014;
6. OMS nr.921 din 2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul
spitalului public;
7. OMS nr.863 drn2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al
spitalelor;
8. OMS nr.I209 din 2006 pentru aprobarea componentei consiliului etic, atributiiie
consiliului etic ce functioneaza in cadrul spitalelor publice;
9. OMS nr.9l4 din 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile ce trebuie sa le
indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, au
completarile si modificarile ulterioare;
10. OMS nr.1091 din 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al
pacientului critic;
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OMS nrJ406 din 2006 pentru

aprobarea Normelor

privind

organrzarea
concursului/examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef
de serviciu din unitatile sanitare publice;
12. OMS nr.870 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munea,
organizarea si efectuarea garzrlor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile
si completarile ulterioare;

TEMELE PENTRU PROIECTUL/LUCRAREA DE SPECIALITATE

:

1. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului

2. Evaluarea si imbunatatirea performantei serviciilor medical e fumizate de spital
3. Managementul calitatii- element prioritar de crestere a performantei spitalului
4. Activitalea de cercetare a spitalului - oportunitati de afirmare europeana
5. Dezvoltarea si modernizarca sopitalului prin extinderea infrastructurii si a platformei
tehnice

.

GRILA DE BVALUARE A PROIBCTULUI DE MANAGEMENT:
1. Descrierea situatie actuale a spitalului - lp.
2. Analiza SWOT a spitalului - lp.

3. Identifi aareaproblemelor critice -1p.
4. Seclectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute -lp.
5. Dezvolarea planului de management pentru problema prioritara identificata a. Scop.- lp.
b. Obiective -1p.
c. Activitati -lp.

-

definire (0.25p)
incadrare in timp - grafic Gantt (0.25p)
resurse necesar-umane, materiale, financiare (0.25p);
responsabilitati(0.25p)
d. Rezultate asteptate -1p.
e. Indicatori -evaluare, monitorizare -Ip.
6. Din oficiu -1p.

5p.

