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Pentru concursul organizat in vederea ocuplrii funcfiei de manager persoani fizici

Din domeniul legislafiei:
1. Legea 9512006 privind reforma in domeniul sdndtdlii republicatE cu modificirile qi

completlrile ulterioare, Tittul VII - Spitalele (M.O. r.625128.08.2015);
2. Legeanr.53/2003, Codul Muncii, republicatii, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare

( M.O.Partea I nr.345/ 18.05.201 1);
3. Legea nr.500/2002 pivind, finantele publice cu modifictrrile gi completdrile ulterioare;
4. Legeanr.98120l6 privind achiziliile publice, cu mofificdrile Ei completirile ulterioare

( M.O. nr.390/23.05.2016 );
5. HotdrArea Guvemului RomAniei nr.39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la alribuirea contractelor de achizilie publicd.iacordului
cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziliite publice, cu mofificdrile qi completdrile
ulterioare ( M.O. nr.423106 .06.2016);

6. Hot5rArea Guvemului Romdniei nr.16l/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii qi a
Contractului Cadru care reglementeazd condiliile acordirii asistentei medicale, a
medicamentelor Ei a dispozitivelor medicale in cadru sistemului de asigurlri sociale de
s6ndtate pentru anii2016 -2017, cu modificirile gi completirile ulterioare ( M.O.nr.
21st23.03.2016);

7. Ordinul Ministrului SAnata$i/Pre$edintele Casei Nalionale de Asigurdri de Sdnitate
nr.196113912017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a
Hotirdrii Guvemului RomAniei fi.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii Ei a
Contractului cadru acre reglemenleazE condiliile acorddrii asistenlei medicale. a
medicamentelor qi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asiguriri sociale de

sanatate pentru anii 2016 -2017 ( M.O. 153/01.03.2017 qi nr.l53 bis/01.03.2017);
8. Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr.l792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind angaj area, lichidarea, ordonanlarea $i plata cheltuielilor instituliilor
publice, precum qi organizarea, evidenla qi raportarea angajamentelor bugetare $i legale, cu
modilrcdrile qi completarile ulterioare (M.O .nr.37 123.01 .2003);

9. Ordinul Ministrului SAnAtAFi nr.1 I 0l i2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infecliilor asociate asistenfei medicale in unitilile sanitare ( M.O.
nr.791107 .10.2016);

10. Ordinul Ministrului SAndtefli Publice nr.91412006 pentru aprobarea normelor privind
condiliile pe care trebuie sd le indeplineascd un spital in vederea oblinerii Autorizaliei
Sanitare de Func[ionare, cu modific[rile qi completdrile ulterioare (M.O. nr.695/ 15.08.2006);

11. Ordinut Ministrului SAnAtaIi Publice nr.1384/2010 privind aprobarea modelului cadru al

contractului de management qi a listei indicatorilor de performanla a activita!i managerului

spitalului public, cu modificirile qi completarile ulterioare (M.O. nr.764116.11.2010);

12. drdinul Minirt*lri Sanatefii Publice nr.92il2006 privind stabilirea atribuliilor comitetului

director din cadrul spitalelor publice (M.O. nr.673l04.08.2006);



I 3. Ordinul Ministrului Sindtdlii Publice nr.l091/2010 privind centralizarea consumului de
medicamente din unitiilile sanitare cu paturi ( M.O. nr.569/11.08.2010);

I 4. Ordinul Secretariatului General al Guvemului nr.400/201 5 pentru aprobarea Codului
controlului intem/managerial al entitdlii publice, cu modific6rile qi completdrile ulterioare
( M.O.r:r.423 I 06.06.201 6);

Din domeniul managementului sanitar:
I . $coala Nalionali de SIn6tate Publicd Management gi Perfeclionare in Domeniul Sanitar,

"Managementul Spitalului" editura Public H Press 2006, Bucureqti

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmitoarea listi de 5 teme
care va fi adaptati la problemele Spitalului de Psihiatrie Titan "Dr.Constantin Gorgos":

a) planificarea qi organizarea serviciilor de sdndtate la nivelul spitalului;
b) siguranla gi satisfaclia pacientului;
c) managementul calit5lii serviciilor medicale;
d) managementul resurselor umane;
e) performanla clinicd gi financiarA a activittrlilor spitalului.

Proiectul se realizeazi individual de cltre candidat qi se dezvolti intr-un volum de maximum
15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mirimea 12,
spa(iere la un r6nd.

Structura proiectului de management:
l. Descrierea situaJiei actuale a spitalului
2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitali, ameninldri)
3. Identifi carea problemelor critice
4. Selectionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii ftcute
5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritard identificatd./problemele
prioritare identifi cate
a) Scop
b) Obiective
c) Activitali
- definire
- incadrare in timp - grafic Gantt
- resurse necesare - umane, materiale, financiare
- responsabilitdli (0,25 p)
d) Rezultate a$teptate
e) Indicatori - evaluare. monilorizare
f) Cunoaqterea legislatiei relevante

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Teodor Gabrie SCU
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