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            BIBLIOGRAFIE 

Pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor de șefi de secții Geriatrie și Gerontologie și șef 

Laborator analize medicale, Laborator Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie  

 

- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,Titlul VII – Spitalele și Titlul VIII – Asigurările sociale de sănătate; 

 

- Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de 

administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

- Ordinul Secretariatul General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităților publice; 

 

- Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire 

şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare; 

 

-  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1226/2012 pentru 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; 

 

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical 

al spitalelor;  

 

- Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care 

trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Sănătății 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 modificările și completările ulterioare; 

- Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

- Ordinul MS nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă; 
 

- 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, în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

 



 

- Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a 

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 în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările ți completările ulterioare; 

- Ordin MSP nr.1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize 

medicale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Proba clinică se va desfășura după tematica pentru obținerea titlului de medic specialist – specialitatea 

geriatrie și gerontologie și medic specialist medicină fizică și de reabilitare. 

 

Structura proiectului de management 

I. Descrierea situației actuale a secției/laboratorului; 

II. Analiza SWOT a secției/laboratorului: puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări; 

III. Dezvoltarea planului de management pentru problema identificată/prezentată: 

- Scop; 

- Obiective – indi 

catori; 

- Activități – Definire; Încadrare în timp (Grafic Gantt); Resurse necesare (umane, materiale, financiare); 

Responsabilități; 

- Rezultate așteptate; 

- Monitorizare – indicatori; 

- Evaluare – indicatori; 

 

 

Director medical  

 

 


