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                AVIZAT,                                                                                                                                
                                                                                              PRESEDINTE COMISIE DE CONCURS 
                                                                                                                Dr. Martinescu Gabriel 
 
 
I . TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

DE DIRECTOR MEDICAL 
 

A. DIN LEGISLATIA SPECIFICA: 

1. Legea 95/2006 Republicata, privind reforma in domeniul sanatatii,republicata : 
TITLUL II - Programe nationale de sanatate; TITLUL V - Asistenta medicala ambulatorie de 
specialitate; TITLUL VII - Spitale; TITLUL XVI - Raspunderea civila a personalului medical 
si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

2. H.G. nr. 696 /2021 -  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-
cadru  care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. O.M.S si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1068/627/2021 
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare in anul 2021 a HG nr.696/2021 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

4. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de 
evaluare si acreditare a spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

6. Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 
pacientului nr.46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere ,prevenire si 
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale din unitatile sanitare,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
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8. Ordinul  nr. 863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical 
al spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

9. 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; 

10. Ordin nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia 
şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de 
curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru 
dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării 
procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

12. Ordinul nr. 1059/2009 pentru aprobarea ghidurilor de practica medicala; 

13. Ordinul nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul 
splitalului public,cu modificarile si comletarile ulterioare; 

14. HG nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice; 

15. Ordinul nr. 166 din 26 ianuarie 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind 
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante 
de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare 
publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de 
laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate 
publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi; 

16. Legea 53/2003 - Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare; 
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TEME CADRU 
 
II. Pentru proiectul de management în vederea ocupării functiei de director medical din 
cadrul Spitalului Clinic der Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi 

 
1. Îmbunătăţirea calitatii serviciilor medicale acordate in cadrul spitalului. 

      2.  Activitatea de cercetare a spitalului-oportunitati de afirmare europeana 
      3.  Controlul infectiilor associate activitatii medicale din unitate. 

4. Implementarea protocoalelor de practica medicala. 
5. Dezvoltarea si modernizarea spitalului prin extinderea infrastructurii si a platformei 

tehnice. 
 
 STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT 
 Candidaţii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un PROIECT care vizează 
spitalul public pentru care concurează (maxim 8-10 pagini, format A4, cu  font  Times New 
Roman font de 14  spatiere intre randuri de 1,5, textul in cadrul paragrafelor va fi aliniat intre 
marginile din stanga si dreapta ( justified) conform structurii propuse mai jos . 
 
A) Descrierea situatiei actuale a spitalului; 
B) Analiza SWOT a spitalului: 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, financiare; 
  d) responsabilitati 
 4. Rezultate asteptate 
 5. Monitorizare- indicatori; 

mailto:contact@spitalelenadoamna.ro


         ROMÂNIA 
                       JUDEŢUL IAŞI  -  CONSILIUL JUDEŢEAN  IAŞI 
 
                            SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE  
                                                      ,,ELENA DOAMNA’’ - IASI 

                   Str. Elena Doamna nr. 49, 700398, IAŞI, România 
             tel.: 0232 / 210390, fax: 0232/210396: EMAIL: contact@spitalelenadoamna.ro 
             

 
 

 

 6. Evaluare- indicatori; 
IV. CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR DE MANAGEMENT; 

1. Forma de prezentare a proiectului-0,25p; 
2. Descrierea situatiei actuale a spitalului-2.75p 
3. Analiza SWOT a spitalului-1,5p 
4. Identificarea punctelor critice-0,75p 
5. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute-0,5p 

      6.Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata; 
 - Scop-0,5p 
 - Obiective- indicatori-0,5p 
 - Activitati; 
  a) definire-0,5p   
                       b) incadrare in timp- grafic Gantt-0,5p 
  c) resurse necesare- 0,5p 
  d) responsabilitati-0,5p 
 -Rezultate asteptate-0,5p 
 -Monitorizare- indicatori-0,5p 
 - Evaluare- indicatori-0,25p 
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