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TEME CA

pentru proiectul de m

1. Reorganizarea gi restructurarea Laboratorului de
Boli Cardiovasculare Timigoara pentru a cdrei a
m a n agement sa n itar efici ent

2. Managementul resurselor umane la nivelul Lab
lnstitutului de Boli Cardiovasculare Timigoara
important in realizarea unui management sanitar de

3. Managementul calitdfii prin evaluarea serviciilor
analize medicale al lnstitutului de Boli Cardiova
optali (pentru anul 2021) - componentd esenli,
C ard i ov a sc u I a re T i m i goa ra
4. Activitatea de cercetare la nivelul Laboratorului de
Cardiovasculare Timigoara pentru a carei adminit
seruiciilor medicale in aria europeand

agement

medicale din cadrul lnstitutului de
optali - in vederea realizdrii unui

de analize medicale din cadrul

a carei administrare optati

-

factor

sdndtate furnizate de Laboratorul de
Timigoara pentru a carei administrare
a performantei lnstitutului de Boli

e medicale al lnstitutului de Boli
opta{i - condi{ie de calitate a

Candida{ii aleg una dintre temele de
sus 9i dezvoltd un proiect de
management care vizeazd lnstitutul de Boli Cardio
ulare Timigoara.
Proiect de management va fi de maxim 8 - 10 pagini, scris cu fonturi de 14 in
Arial la un rdnd, conform structurii propuse mai
Proiect de management va fi semnat de c
Plagiatulse ya sanctiona cu eliminarea
din concurs.
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STRUCTURA PROIECTULUI

MANAGEMENT

A. Descrierea situatiei actuale a sectiei X din cad I lnstitutului de Boli

Cardiovasculare

Timigoara;

B. Analiza SWOT a secliei X din cadrul lnstitutului de
forte, puncte slabe, oportunitili gi ameninldri;

C

ard iovascu

I

are

Ti m i

C. ldentificarea problemelor critice;
D. Seleclionarea unei probleme prioritare cu

E

Dezvoltarea planului de management pentru pro

alegerii ficute;

prioritari identificatd

7. Scop;

2. Obiective

-

indicatori;

3. Activitdti:

a/ definire;
b/ incadrare in timp
c/ resurse necesare
d/ responsabilitdli;

4. Rezultate agteptate;
5. Monitorizare
6. Evaluare

-

-

indicatori;

indicatori.

- grafic Gantt;
- umane, material

financiare;

:
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