
     CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 
    Spitalul de Psihiatrie Poroschia 

    Str. Dunării, nr. 245. Comuna Poroschia,Teleorman 
    Telefon: 0247/318 877;  Fax: 0247/319 191 

       www.spitalul-poroschia.ro, secretariat@spitalul-poroschia.ro 

 

 
 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 
In vederea ocuparii functiei de director medical din cadrul Spitalului de Pshiatrie 

Poroschia 

 
 

A. DIN DOMENIUL LEGISLAȚIEI 
 
1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- Titlul II – Programele naționale de sănătate; 

- Titlul VII – Spitalele 

- Titlul XII – Exercitarea profesiei de medic. Organizarea și funcționarea Colegiului medicilor 
din România 

- Titlul XVI – Răspunderea civilă a personalului medical și furnizorului de produse și servicii 
medicale, sanitare și farmaceutice 

2.  Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Ordinul ministrului sanatatii nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului 
director din unitatile sanitare 
4. Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare; 
5. Hotărârea de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a 
Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a 
medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2018-2019, cu modficarile si completarile ulterioare ulterioare; 
6. Hotărârea nr. 1102/2020 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-
cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-
2019, pentru prorogarea unor termene, precum și pentru completarea anexei nr. 2 la aceasta 
7. Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 
2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a 
Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a 
medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2018-2019 
8. Ordinul nr. 2172/1200/2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului 
sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 
140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează 
condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum și pentru completarea 
acestuia; 
9. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a 
infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare, cu modificările și completările 
ulterioare. 
8. Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea 
concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și 
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chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și 
șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în 
unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare; 
9. Legea 346/2002, privind accidentele de munca si bolile profesionale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
10. Legea 46/2003 - privind drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare;  
11. Ordinul ministrului sanatatii nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al 
contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului 
spitalului public, cu modificările și completările ulterioare;  
12. Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care 
funcționează în cadrul spitalelor publice; 
13. Ordinul ministrului sanatatii nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de 
laborator sau sef de serviciu din unitătile sanitare publice;  
14. Ordinul ministrului sanatatii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor 
pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, cu modificările 
și completările ulterioare. 
15. Ordinul ministrului sănătății nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și 
metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor, cu modificările și completările ulterioare. 
16. Ordinul ministrului sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind 
timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu 
modificările și completările ulterioare. 
17. Ordinul ministrului sănătății nr. 1059/2009 pentru aprobarea ghidurilor de practică 
medicală cu modificările și completările ulterioare; 

 

 
B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI 

 
1. Scoala Natonala de Sanatate Publica si Management Sanitar – Managementul Spitalului, 
Editura Public H Press, 2006. 
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TEMELE-CADRU PENTRU PROIECTUL DE SPECIALITATE 
In vederea ocuparii functiei de director medical din cadrul Spitalului de Pshiatrie 

Poroschia 

 

 

 

1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului 

a) Analiza circuitelor funcţionale; 
b) Analiza structurii pe secţii (clinice, paraclinice, administrative etc.); 
c) Evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate; 
d) Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenţii diagnostice şi terapeutice; 
e) Propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului. 
 
2. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane 

a) Evaluarea încadrării cu personal pe categorii; 
b) Evaluarea relaţiei dintre structura spitalului şi încadrarea cu personal; 
c) Evaluarea relaţiei dintre serviciile furnizate şi încadrarea cu personal; 
d) Metode de creştere a performanţei personalului; 
e) Stimularea satisfacţiei profesionale a personalului medical. 
 
3. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital 

a) Analiza activităţii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate; 
b) Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate 
(codificare, colectare, transmitere, validare); 
c) Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor; 
d) Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei 
activităţii clinice. 

 

4. Strategia managementului în activitatea de investiţii 

a) În echipamente; 
b) Modernizarea de secţii; 
c) Extinderi; 
d) Reparaţii capitale. 
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STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT 

A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului; 
B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi 
ameninţări; 
C. Identificarea problemelor critice; 
D. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute; 
E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară 
identificată: 
1.Scop; 
2.Obiective – indicatori; 
3.Activităţi: 
a)definire; 
b)încadrare în timp – grafic Gantt; 
c)resurse necesare – umane, materiale, financiare; 
d) responsabilităţi; 
4. Rezultate aşteptate; 
5. Monitorizare – indicatori; 
6. Evaluare – indicatori. 
Candidatii aleg una dintre temele de mai sus si dezvolta un proiect de management care 
vizeaza spitalul (maximum 8-10 pagini, fonturi de 14 in Times New Roman). 
 


