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PROIECT SPECIALITATE PENTRU POSTUL DE MEDIC $ET SECTIE
secfiei pentru care concureazil.
Candidafii vor dezvolta un proiect care vizeazd evolu{ia viitoare a secfiei, intr-un volum de
maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fontul Times New Roman de L4, conform
1. Proiect de managementul

structurii propuse mai jos.

STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE

A.
B.
C.
D.
E.

Descrierea situafiei actuale a secfiei pentru care concureazi.
Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitSli qi amenin!6ri.

Identificarea problemelor critice.
Selecfionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii fbcute.
Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritard identificat[.
1. Scop.
2. Obiective-indicatori.
3. ActivitAfl
- definire
- incadrare in timp - grafic Gantt
- resurse necesare - umane, materiale, financiare
- responsabilit6li
4. Rezultate a$teptate.
5. Monitorizare-indicatori.
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10. Ordinuly6,122412010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asisten{a medicali
spitaliceascS, precum gi pentru modificarea Ei completarea OMS nr. 1778/2006 privind aprobarea
normativelor de personal;
11. Ordinulnr.170612007 privind conducerea qi organizarea unit6lilor gi compartimentelor de primire a
urgenlelor, cu modificdrile Ei complet[rile ulterioare;
12. Ordinul nr.104312010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de
venituri gi cheltuieli al spitalului public, cu modificirile qi completdrile ulterioare;
13. Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncd, organizarea gi
efectuarea gdrzilor in unitdlile sanitare, cu modificlrile qi completlrile ulterioare;
14. Ordinul nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic.

