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SSPPIITTAALLUULL  GGEENNEERRAALL  CCFF  SSIIMMEERRIIAA  

STR. A. IANCU, NR. 26, LOC. SIMERIA, JUD. HUNEDOARA, ROMÂNIA 
Tel. 0254/260681; 0254/260100; Fax. 0254260105 
E-mail: ru@spitalgeneralcfsimeria.ro 

C.U.I.: 4375160 
 

                                                                                         
BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea postului de DIRECTOR MEDICAL 
 

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI: 
 
1.   Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si   
      completarile ulterioare; 
2.   Legea nr. 53/ 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
3.   Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare; 
4.  Ordinul M.S.nr.386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului  
      nr.46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare  
5.   Ordinul M.S.P. nr. 914/2006 privind aprobarea Normelor privind obtinerea autorizatiei de 
      functionare spitalelor , cu modificarile si completarile ulterioare; 
6.   Ordinul M.S.nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al 
      infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare; 
7.   Ordinul M.S.nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea    
      bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare  ; 
8.   Ordinul M.S.nr.921/2006 – pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului       
      public; 
9.   Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de  
      muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu    
      modificările si completările ulterioare; 
10. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si  
      metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor; 
11. Ordinul M.T.nr.1256/2013 pentru  aprobarea funcțiilor din siguranța transporturilor pentru care  
      sunt necesare avize de aptitudine medicală și/sau psihologică 
12. Ordinul M.T.nr.1259/2013 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării comisiilor    
      medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor care eliberează avize medicale și /sau  
      psihologice de aptitudini pentru funcțiile din siguranța transporturilor, precum și a  
      componenței acestor comisii, cu modificarile si completarile ulterioare ;  
13. Ordinul M.T.nr.1260/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea  
      medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor și periodicitatea  
      examinării, cu modificarile si completarile ulterioare; 
14. Ordinul M.T.nr.1262/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a   
      unităților medicale și / sau psihologice în vederea examinării personalului din  transporturi cu  
      atribuții în siguranța transporturilor, precum și pentru aprobarea Normelor privind procedura  
      de control la unitățile medicale și/sau psihologice agreate să efectueze examinarea  
      personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, precum și persoanele desemnate să  
      efectueze controlul. 

mailto:ru@spitalgeneral


2 
 

 
 
15. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice; 
16. Ordinul M.S.nr.323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii  
      pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, cu modificarile si completarile     
      ulterioare; 
17. Ordinul M.S.nr.482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a titlului XV 
      ” Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale,   
      sanitare si farmaceutice” din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii; 
18. Ordinul M.S.nr.1343/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a  
      comisiei de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis, cu  
      modificarile si completarile ulterioare; 
19. Ordinul M.S.nr.886/2006 privind externalizarea serviciilor medicale și nemedicale din unitățile  
      sanitare; 
20. Ordinul M.S.nr.1199/2011 privind introducerea si utilizarea clasificarii RO DRG v.1; 
21. Ordinul S.G.G.nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al  
      entităților publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
22. HG.nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului - cadru care  
      reglementează condițțile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor  
      medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017,cu  
      modificarile si completarile ulterioare; 
23. Ordinul M.S.nr.763/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a  
      H.G.nr.161/2016, pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului - cadru care  
      reglementează condițțile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor  
      medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017,cu  
      modificarile si completarile ulterioare.  
 
 
 
 
 
B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR    
   
   1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – Managementul spitalului-        
       Ed. Publica H Press -2006, Bucuresti. 
   2. Fundamentele managementului organizatiei -  Ed. Tribuna economica -2011. 
   3. Managementul general – Ed.ASE -2005, Popa I.  
  4. Managementul strategic  - de. Economica – 2005, Popa I. 

 
 
 

 
 
 

MANAGER, 
Ec.VAIDNER LILIANA 
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TEMATICA PROIECTULUI/LUCRĂRII DE SPECIALITATE 
Pentru ocuparea postului de DIRECTOR MEDICAL 

 
 
 

1. ÎMBUNĂTĂŢIREA STRUCTURII ŞI ORGANIZĂRII SPITALULUI 
- evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate 
- propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului 

 
2. GRADUL DE ACOPERIRE CU SERVICII MEDICALE A SPITALULUI 

- tipuri de servicii medicale acordate pacienţilor 
- eficientizarea serviciilor medicale, indicatori de performanţă 

 
3. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE 

ÎN SPITAL 
- focalizarea pe necesităţile/aşteptările pacientului 
- acţiuni de îmbunătăţire a serviciilor 

 
4. EVALUAREA SPITALULUI PE BAZA INDICATORILOR DE 

PERFORMANŢĂ DE UTILIZARE A SERVICIILOR 
- utilizarea raţională a resurselor pentru realizarea serviciilor 

medicale 
- metode de creştere a performanţei spitalului 

 
5. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII MEDICALE ÎN SPITAL PE PRINCIPIUL 

COMPETENŢEI, EFICIENŢEI ŞI EFICACITĂŢII 
- evaluarea activităţii medicale a spitalului 
- măsuri de eficienţă şi eficacitate a furnizării serviciilor medicale 

 
6. IMPLEMENTAREA PROCEDURILOR SI PROTOCOALELOR  DE 

PRACTICĂ MEDICALĂ ÎN SPITAL 
- implicarea echipei medicale 
- metode de aplicare a protocoalelor de practică medicală 

 
 
 
 

MANAGER, 
Ec. VAIDNER LILIANA 
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SPITALUL GENERAL C.F. SIMERIA 
 

 
                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, material, financiare; 
d) Responsabilităţi. 

 
4. Rezultate aşteptate; 

 
5. Monitorizare-indicatori; 
 

6. Evaluare-indicatori. 
 
 
 

MANAGER, 
Ec. VAIDNER LILIANA 

 
 

 

 


