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A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI: 

1.Legea spitalelor nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; - Titlul VII - 
Spitalele 

2.Hotărâre nr. 140/2018pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale 
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 

3. Ordinul nr. 397/836/2018 al MS SI CNAS privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019  

4.Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; 
5.Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
6.Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind 
achizițiile publice 

7.Ordin nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 
publice; 

8. Ordin nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a 
listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, cu modificările și 
completările ulterioare; 

9.Ordinul M.S. nr. 869//2015pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si 
desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, 
biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, precum si afunctiilor de sef de sectie, sef de 
laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist-sef 
in unitatile sanitare publice cu paturi, cu modificarile si completarile ulterioare; 

10. Ordin nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului 
oriexamenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din 
unitătile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare; 

11. Ordin M.S. nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa 
le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

12. Legea 46/2003, privind drepturile pacientului şi Normele de aplicare a acesteia (Ordinul 
MSP nr. 386/2004); 

13. Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului 
public; 

14.Ordin nr. 1.502/2016pentru aprobarea componentei și a atribuțiilor Consiliuluietic care 
functioneaza in cadrul spitalelor publice 
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15.Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare 

a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare; 
16. O.M.S. 1226/2012pentru 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; 

17.Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, 
organizarea si efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările și 
completările ulterioare;  

18. Ordinul MS nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalului in 
functie de competenta  

19. Ordin nr. 1284/2012 privind reglementarea programului de vizite al aparținătorilor 
pacienților internați în unitățile sanitare publice; 

 
 
B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR : 
Managementul Spitalului - Scoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Editura 
Public H Press, 2006, București; 
  
 

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, 
care va fi adaptată la problemele Spitalului Orășenesc Urlați: 

a) planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului 
b) siguranța și satisfacția pacientului 
c) managementul calității serviciilor medicale 
d) managementul resurselor umane 
e) performanța clinică și financiară a activităților spitalului 

 
Proiectul se realizează individual de către candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 

15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la 
un rând. 

 
Structura proiectului de management 
 
1. Descrierea situației actuale a spitalului – 1 p 

 
2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări) – 2 p 

 
3. Identificarea problemelor critice – 0,5 p 

 
4. Selecționarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute – 0,5 p 

 
5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele 

prioritare identificate – 6 p 
a. Scop – 1 p 
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b. Obiective – 1 p 
c. Activități – 1 p 

-definire (0,25 p) 
-încadrare în timp – grafic Gantt (0,25 p) 
-resurse necesare – umane, materiale, financiare (0,25 p) 
-responsabilități (0,25 p) 

d. Rezultate așteptate – 1 p 
e. Indicatori – evaluare, monitorizare – 1 p 
f. Cunoașterea legislației relevante – 1 p 

 
 

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE, 
RĂDUCANU DIANA MIHAELA 
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