
TEME CADRU 
pentru proiectul de management pentru ocuparea functiei de  

Director medical 
 
 
 
 
1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului 
a) Analiza circuitelor funcţionale; 
b) Analiza structurii pe secţii (clinice, paraclinice, administrative etc.); 
c) Evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate; 
d) Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenţii diagnostice şi terapeutice; 
e) Propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului. 
 
2. Schimbarea profilului unui spital cu performanţe nesatisfăcătoare 
a) Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare în cadrul 
spitalului (urgenţă, spitalizare de zi, recuperare, reabilitare etc.); 
b) Transformarea într-un centru multifuncţional de tip ambulatoriu; 
c) Transformarea într-un centru medico – social; 
d) Privatizarea unor secţii din cadrul spitalului. 
 
3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane 
a) Evaluarea încadrării cu personal pe categorii; 
b) Evaluarea relaţiei dintre structura spitalului şi încadrarea cu personal; 
c) Evaluarea relaţiei dintre serviciile furnizate şi încadrarea cu personal; 
d) Metode de creştere a performanţei personalului; 
e) Stimularea satisfacţiei profesionale a personalului medical. 
 
4. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital 
a) Analiza activităţii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate; 
b) Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, 
colectare, transmitere, validare); 
c) Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor; 
d) Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei 
activităţii clinice. 
 
5. Analiza situaţiei economico – financiare a spitalului 
a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii; 
b) Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secţii etc.); 
c) Alternative de contractare a serviciilor în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate; 
d) Propuneri de îmbunătăţire a finanţării spitalului din surse publice şi private. 
 
6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii 
a) Calitatea serviciilor; 
b) Calitatea datelor raportate; 
c) Calitatea personalului; 
d) Satisfacţia pacienţilor. 
 



7. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor 
a) Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte 
materiale); 
b) Modalităţi de achiziţie; 
c) Evaluarea stocurilor; 
d) Indicatori de eficienţă ai utilizării stocurilor. 
 
8. Strategia managementului în activitatea de investiţii 
a) În echipamente; 
b) Modernizarea de secţii; 
c) Extinderi; 
d) Reparaţii capitale. 
 
9. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării 
activităţii spitalului 
a) Fundamentarea activităţilor; 
b) Determinarea cheltuielilor pe secţii şi tipuri de cheltuieli; 
c) Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor 
spitalului. 
 
 
Candidaţii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un proiect de 
management care vizează spitalul public pentru care concurează  
(maxim 8 – 10 pagini la fonturi de 14 în Arial la un rând), conform structurii 
propuse mai jos. 
 
 
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, materiale, financiare; 
d) responsabilităţi; 
4. Rezultate aşteptate; 
5. Monitorizare – indicatori; 
6. Evaluare – indicatori. 
 

 

 



 

 

 
GRILA  DE  PUNCTARE  A  PROIECTELOR  DE  SPECIALITATE 

pentru ocuparea funcţiei de Director medical 

 

 

 

1. Forma de prezentare a proiectului :1p 

- 0,5 p pentru respectarea indicatiilor fonturi de 14 la un rand; 
- 0,5 p pentru respectarea numarului de pagini 8- 10 pagini; 
 

A. Descrierea situatiei actuale a spitalului: 2 p 

 

B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si 

amenintari: 1,5 p 

 

C. Identificarea problemelor critice: 0,5 p 

 

D. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute: 0,5 p 

 

E. Dezvoltarea proiectului de specialitate: 

a) scop 0,5 p 

b) obiective 0,5 p 

c) activitati: 

- definire 0,5 p 

- încadrare in timp –grafic Gantt 0,75 p 

- resurse necesare- umane, materiale, financiare 0,75 p 

- responsabilitati 0,5 p 

d) rezultate asteptate 0,5 p 

e) monitorizare 0,25 p 

f) evaluare 0,25 p 
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1  Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile 

ulterioare – Titlul VII 

2. Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 

Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 

3. ORDIN nr. 388 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de 

servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale 

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015. 

4. Ordin MS nr.870/01.07.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de 

munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar. 

5. Ordin MS nr.921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din 

cadrul spitalului public. 

6. OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice cu modificarile si 

completarile ulterioare: Hotarirea Guvernului nr.925/2006. 

7. Ordin MS nr.919/27.07.2006 privind aprobarea normelor metodologice de inregistrare, 

stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de activitatea spitalului. Sistemul 

DRG 

8. Ordin MS nr.914/26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care 

trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de 

functionare. 

9. Legea nr.53/2003 Codul Muncii republicat 

10. Ordinul MS 916/2006 privind infectiile nosocomiale 

11. Legea nr.346/2002 privind accidentele de munca si bolile profesionale cu modificarile 

si completarile ulterioare si normele de aplicare. 

12. HG nr.1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006. 

13. Ordin al ministrului sanatatii nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de 

personal pentru asistenta medicala spitaliceasca; 
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