
 

                                                                                                               
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL 

Str. VALEA RÂȘNOAVEI, NR. 8, PREDEAL 
Telefon:  0368883708 Fax: 0268456091, 0268456181 

E-mail:  manager@nevroze-predeal.ro,  
sanatoriul_nevroze@yahoo.com 

Site web: www.nevroze-predeal.ro 
Operator de date cu caracter personal: 16935 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA 

Pentru concursul de ocupare a functiei vacante de director medical 

 

A. BIBLIOGRAFIA: 

 

1.Legea nr.53/2003 (republicata) – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2.Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3.Ordinul nr.863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al 

spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4.Ordinul nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie sa le 

indeplineasca un spital in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare; 

5.Ordinul nr.921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului 

public; 

6.Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare; 

7.Ordinul nr.1782/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc 

servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

8.OMFP nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al spitalului public; 

9.OMS nr.1224/2010 pentru aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala 

spitaliceasca; 

10.H.G. nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementeaza condiţiile acordarii asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

11.Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

12.Ordinul nr.1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care 

functioneaza in cadrul spitalelor publice; 

13.Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

14.H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a precedurilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr.98/2016 

privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

15.Ordinul nr.1068/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. nr.696/2021 

pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile 
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acordarii asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului 

de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022; 

16.Legea nr.185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate; 

17.Ordinul CNAS nr.182/2017 privind Regulile de validare a cazurilor spitalizate in regim de 

spitalizare continua si Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita 

revalidarea, cu modificarile si completarile ulterioare. 

18.Ordinul nr.446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metologiei de evaluare si 

acreditare a spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

19.Ordinul 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; 

20.Ordinul nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 

sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, efectuarea eficacitatii procedurilor de curatenie 

si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in 

functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si 

controlul eficientei acestuia; 

21.Ordinul nr.1059/2009 pentru aprobarea ghidurilor de practica medicala, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

22.Ordinul nr.487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infectie cu virusul SARS 

CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare; 

23.Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

24. Managementul spitalului – Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar 

 

B. TEMATICA: 

• Evaluarea si imbunatatirea performantei serviciilor medicale furnizate de Sanatoriul de 

Nevroze Predeal; 

• Managementul calitatii-element prioritar de crestere a performantei Sanatoriului de 

Nevroze Predeal;  

• Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta de utilizare a serviciilor medicale; 

• Managementul infectiilor asociate asistentei medicale. Rolul personalului medico-sanitar in 

prevenirea infectiilor asociate asistentei medicale; 

• Desfasurarea activitatii medicale in spital pe principiul competentei, eficientei si eficacitatii; 

• Implementarea protocoalelor de practica medicala in spital; 

• Strategii de combatere si limitare a infectiilor cu virusul SARS-CoV-2. 
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C.STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT 

A.Descrierea situatiei actuale a sanatoriului 

B.Analiza SWOT a sanatoriului: 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 problema prioritara identificata: 

      1.Scop 

      2.Obiective-indicatori 

      3.Activitati: 

        a)definire 

        b)incadrare in timp-grafic GANTT 

        c)resurse necesare-umane, materiale si financiare 

        d)responsabilitati 

      4.Rezultate asteptate 

      5.Monitorizare-indicatori 

      6.Evaluare-indicatori 

F.Grila de evaluare proiect management 

Punctaj maxim                                                       - 9,00 p 

A.Descrierea situatiei actuale a sanatoriului     - 2,50 p 

B.Analiza SWOT a sanatoriului              - 1,00 p 

C.Identificarea problemelor critice            - 2,00 p 

D.Selectionarea unei probleme critice            - 1,00 p 

E.Dezvoltarea proiectului pe problema prioritara  -  2,50 p 

               -scop          -0,25 p 

               -obiective      -0,25 p  

               -definire activitati      -1,00 p 

               -rezultate       -0,50 p 

               -monitorizare indicatori     -0,50 p 

Redactarea proiectului               -1,00 p 

                -scris cu font 14              -0,25 p 

                -distanta dintre randuri este 1   -0,25 p 

                -numarul de pagini este 8-10     -0,50 p 
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