
TEME PROIECT / LUCRARE 

 

DIRECTOR INGRIJIRI 

 

 

1. CONTROLUL INFECTIILOR NOSOCOMIALE IN SPITAL 

- identificarea factorilor de risc 

- masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale 

 

2. IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE  ACORDATE IN SPITAL 

- focalizarea pe necesitatile / asteptarile pacientului 

- actiuni de imbunatatire a ingrijirii si serviciilor 

 

3. COMUNICAREA ASISTENT –PACIENT: PERCEPTIE, PROFESIONALISM, DEONTOLOGIE 

MEDICALA 

- esenta continutului activitatii medicale, relatia asistent – pacient 

- propuneri de imbunatatire a procesului de comunicare 

 

      4. PROCESUL DE ANALIZA A NEVOII DE FORMARE IN SANATATE 

- evaluare comparativa a rezultatelor cursurilor de formare 

- propunere scrisa a planului de analiza a nevoii de formare 

 

5. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN VEDEREA 

EFICIENTIZARII SPITALULUI 

- fundamentarea activitatilor 

- propuneri de eficientizare a costurilor pe sectii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE CONCURS – DIRECTOR DE INGRIJIRI 

 
1. Legea spitalelor nr.95/2006, TITLUL VII cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Hotărâre   nr. 144/ 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu 

modificarile şi completările ulterioare; 

3. Hotărâre   nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014; 

4. Ordin nr. 423/191/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-

cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 

de sănătate pentru anii 2013-2014; 

5. Ordonanţă de urgenţă   Nr. 144/ 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 

România; 

6. Legea 46/2003, privind drepturile pacientului; 

7. Ordinul ministrului sanatatii nr.318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste 

servicii; 

8. Ordin   nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală 

spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii 

publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; 

9. Ordinul ministrului sanatatii nr.698/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind angajarea, 

transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, 

precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice, 

modificat prin Ordinul ministrului sanatatii nr.378/2002; 

10. Ordinul 914/2006, privind aprobarea Normelor privind obtinerea autorizatiei de functionare a 

spitalelor; 

11. Ordinul ministrului sanatatii nr.916/2006 privind organizarea supravegherii, prevenirii si 

controlul infectiilor nosocomiale; 

12. Ordinul 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 

sterilizarea in unitatile sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

13. Ordinul 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile 

sanitare; 

14. Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 privind achiziţiile publice; 

15. Ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

16. Ordin   nr. 1628 /2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a  spitalului 

public; 

17. Ordin nr.1209/2006 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce 

funcţionează în cadrul spitalelor publice. 

18. Ordin   Nr. 946 din  4 iulie 2005    *** Republicat pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi 

pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial 

19. Ordin   Nr. 1226 din  3 decembrie 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 

 


