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Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare – titlul IV;
Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de
transfer interclinic al pacientului critic;
Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1092/2006 privind stabilirea competenţelor şi
atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr.
2011/21386/2007 privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească *);
Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr.
2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV „Sistemul
Naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru
anii 2011 - 2012, cu modificările ulterioare;
Ordinul ministerului sănătăţii şi al Casei naţionale de asigurări de sănătate nr.
864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a
Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările
ulterioare – anexele 21, 22 şi 23;
Ordinul ministerului sănătăţii nr. 1624/2007 privind aprobarea modelului contractului de
administrare a serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti.
Ordin comun MS/MIRA 1168/203 din 2010 privind aprobarea structurii cadru a Planului
Rosu de Interventie.
B. Legislaţie generală

10 Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar- preventiv,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
13 Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
14 Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
C. Din domeniul managementului
15 Managementul spitalului, SNSPMS, editura Public H Press, Bucureşti, 2006 **)
Cu excepţia:
• Capitolul I, Punctul 4
• Capitolul III
• Capitolul IV, Punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6
• Capitolul VI, Punctul 8
NOTA:
*) Ordinul se poate descărca de pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii, http://www.ms.ro, urmărind: Asistenţă
medicală de urgenţă > Legislaţie, proiecte, alte informaţii .
**) Manualul se poate descărca de pe adresa de internet :
http://www.snspms.ro/UserFiles/File/ph_press/manual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf
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TEME CADRU PENTRU PROIECT/LUCRARE DE SPECIALITATE
ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI DE DIRECTOR MEDICAL
I.

Dezvoltarea informatizată a proceselor
a) Imbunătăţirea timpului de răspuns la solicitare (promptitudinea)
b) Creşterea gradului de concordanţă între diagnosticul prezumat şi diagnosticul la caz
c) Imbunătăţirea activităţii Dispeceratului Medical Judeţean

II.

Managementul resurselor umane
a) Evaluarea încadrării cu personal pe categorii
b) Alocarea resursei umane în funcţie de dotarea materială şi serviciile furnizate
c) Creşterea performanţelor profesionale a personalului

III.

Creşterea calităţii serviciilor medicale
a) Evaluarea serviciilor medicale furnizate
b) Modificarea comportamentului personalului medical al unitaţii prin creşterea atenţiei
acordate pacientului
c) Implementarea protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală

Candidaţii aleg una din temele de mai sus şi elaborează un proiect de management maxim 8-10
pagini în Arial la fonturi de 14, conform structurii propuse mai jos.
STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT
A. Descrierea situaţiei actuale a serviciului de ambulanţă:
1. Caracteristici relevante ale populaţiei deservite şi caracteristicile geografice ale zonei
2. Structura serviciului de ambulanţă
3. Resursele umane
4. Activitatea serviciului de ambulanţă
5. Situaţia dotării
6. Situaţia financiară
B. Analiza SWOT a serviciului de ambulanţă (analiza mediului intern: puncte forte, puncte slabe şi
analiza mediului extern: oportunităţi şi ameninţări)
C. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute
D. Dezvoltarea planului de management pentru următorii 3 ani
1. Misiune, valori
2. Obiective
3. Activităţi
a. Definire
b. Termene, încadrare în timp
c. Resurse necesare. Surse de finanţare
d. Responsabilităţi
4. Rezultate aşteptate (indicatori)

BAREM PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT
Forma de prezentare a planului - respectarea indicaţiilor de fonturi Ariel de 14 şi a numărului de
pagini (8-10 pagini) - 0,5 p
A. Descrierea situaţiei actuale a serviciului de ambulanţă:
1. Caracteristici relevante ale populaţiei deservite şi caracteristicile geografice ale zonei - o,5
p
2. Structura serviciului de ambulanţă - o,5 p
3. Resursele umane - o,5 p
4. Activitatea serviciului de ambulanţă - o,5 p
5. Situaţia dotării - o,5 p
6. Situaţia financiară - o,5 p
B. Analiza SWOT a serviciului de ambulanţă (analiza mediului intern: puncte forte, puncte slabe şi
analiza mediului extern: oportunităţi şi ameninţări) - 1 p
C. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute – 0,5 p
D. Dezvoltarea planului de management pentru următorii 3 ani
1. Misiune, valori, o,5 p
2. Obiective strategice – 1 p
3. Activităţi
a. Definire - 1 p
b. Termene, încadrare în timp - o,5 p
c. Resurse necesare. Surse de finanţare - o,5 p
d. Responsabilităţi - o,5 p
4. Rezultate aşteptate (indicatori) – 1p

