BIBLIOGRAFIE
PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE MANAGER

1.

Legea nr. 9512006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata;

2.

Ordinul m.104312010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru

elaborarea

bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificdrile si complet[rile ulterioare;

3.

Ordinul nr.9I412006 pentru aprobarea normelor privind condiliile p,e care trebuie sa le
indeplineascd un spital in vederea obtrinerii auto/rza\iei sanitare de func{ionat.e, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;

4'

Hotararea Guvernului nr.16112016 pentru aprobarea pachetelor de serv1cii si a Contractului-

cadru care reglementeazd condiliile acorddrii asistentei medicale, a medicamentelor si a
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sanatate pentru anii 2016-2017
cu modificdrile si completdrile ulterioare;

5.

Ordinul 96112016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de
evaluare

a

eficientei procedurii de curatenie

si

dezinfectie, procedurilor recomandate pentru

dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice

in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a rlerularii si eficientei
procesului de sterilizare.

6.

Ordinul nr.179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

angajalea,

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituliilor publice, precum si organizarea, evident' si
ruportarca angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completdrile ulterioare;

7. Legea nr.9812016 privind achizilrile publice;
8. Hotarutea nr.39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de apJlicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru din .Legea nr.98 privind

achiziliile publice;
10. Legea nr.4612003 a drepturilor pacientului, cu modificdrile si completarile ulterioare;
1

1. Ordinul nr.176412006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor locale, judelene

si regionale d.p.d.v. al competentei resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura
asistenta medicala de urgenta si

12. Ordinul

ingrijirile medicale definitive pacienlilor aflali ittstare critica;

M.S.nr.921 12006 privind stabilirea atribufiilor comitetului director

din cadrul

spitalului public;

13. Ordinul nr.40012015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manaserial al entitatilor
Publice;
|

4. Le gea nr. 53 I 2003 privind Codul muncii, republicata.

15. .Legea nr.48712002-Sanatatri mintale si a protectiei persoanelor republicata
16. Sanatate Publica si Management Sanitar.

TEME CADRU PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT
a) Planifrcarea 9i organizarea serviciilor de sandtate la nivelul
spitalului;
b) Siguran{a gi satisfac}ia pacientului;
c) Managementul calitdlii serviciilor medicale;
d) Managementul resurselor umane;
e) Performanla clinicd gi financiard a activitdlilor spitalului.

Proiectul este la alegerea candidatului din listd de mai sus
de 5 teme, cale va fi adaptatd,la
iectul se rcalizeazii individual de cdtre candidat
ni, tehnored actatepe calculator, cu caractere:
Times New

problemele
9i se dezvol

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT
LDescrierea situafiei actuale a spitalului
2.Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitd{i,
amenilJdri)
3.Identificarea problemelor critice
4' Seleclionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegr:rii ftcute
5' Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritard ideniificata/problemele
prioritare
roentlllcate
a)Scop

b)Obiective
c)Activitati
- definire
- incadrare in timp - grafic Gantt
-resurse necesare : umane, materiale, financiare
-responsabilitdli
d) Rezultate agteptate
e) Indicatori - evaluare. monitorizare
f) Cunoagterea legislaliei relevante
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