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BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a functiilor de sef laborator analize medicale

1. Legea 95/2006, republicata privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările si
completarile ulterioare.
a).Titlul VII – Spitale;
Cap.I – Dispoziţii generale;
Cap.II – Organizarea şi funcţionarea spitalelor;
Cap.III – Conducerea spitalelor;
Cap.IV – Finanţarea spitalelor;
Cap.V – Dispoziţii tranzitorii şi finale;
b).Titlul XII – Exercitarea profesiei de medic –
Cap. I - Exercitarea profesiei de medic;
Sectiunea 1 - Dispoziţii Generale;
Sectiunea 2 – Nedemnităţi si Incompatibilităţi
Secţiunea 3 – Autorizarea exercitării profesiei de medic;
Cap. II Sectiunea 6 – Răspunderea disciplinara;
2 Legea nr. 46/2003 – privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările
ulterioare;
3 Ordinul 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 şi completările ulterioare;
4 Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
control al infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
5 Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta
medicală spitaliceasca, precum şi pentru modificarea şi completarea OMS nr. 1778/2006
privind aprobarea normativelor de personal;
6 Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările
ulterioare;
7 Ordinul nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă,
organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile sanitare, cu modificările şi completările
ulterioare;
8 Ordin nr. 320 din 15 februarie 2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de
administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public
9 Ordin nr. 863 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor
consiliului medical al spitalelor
10 Lege nr. 346/2002 din 5 iunie 2002 *** Republicată privind asigurarea pentru
accidente de muncă şi boli profesionale

Structura proiectului de management:

1.
2.
3.
4.
5.

Evaluarea si imbunatatirea funcţionarii si performantelor laboratorului din cadrul spitalului.
Evaluarea si imbunatatirea performantei serviciilor medicale furnizate de laborator.
Managementul Calitatii - element prioritar de creştere a performantei laboratorului si spitalului.
Managementul riscurilor in cadrul laboratorului.
Imbunatatirea managementului resurselor umane in laborator.
Candidaţii aleg una din temele de mai sus si dezvolta un proiect/lucrare de specialitate care

vizeaza laboratorul (maxim 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 In Times New
Roman).
Structura proiectului de management:

1.
2.
3.
4.
5.

Descrierea situaţiei actuale a spitalului
Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări)
Identificarea problemelor critice
Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute
Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele

prioritare identificate

a) Scop
b) Obiective
c) Activităţi
- definire
- încadrare în timp - grafic Gantt
- resurse necesare - umane, materiale, financiare
- responsabilităţi
d) Rezultate aşteptate
e) Indicatori - evaluare, monitorizare
f) Cunoaşterea legislaţiei relevante
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