
1. BIBLIOGRAFIA pentru concunul organizat in vederea ocuparii functiei de medic

sef sectie

2. Legea nr.9512006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicatq cu modifiosrile si

completarile ulterioare - titlul VII'spitalele (M.O' nr.625l28.08 2015)

3. HotSrarii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servlcil ti
a contractului-cadru care reglementeazd condiliile acordSrii asistentei medlcale, a

medicamentelor si a dispozitivelor medlcale ln cadrul sistemului de asiguriri soclale

de sdnatate Dentru anii 2018-2019;

4. Ordinul nr. 397/836/201 8 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul

2018 a Hotdrarii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii qi a

Contractului-cadru care reglem€nteazl condifiile acord[rii asistentei medicale, a

medicamentelor qi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asiguriri sociale de

strnltate pentru anii 2018-2019

5. Ordin MSP nr.91412006 pentru aprobarea Normelor privind conditiile pe care trebuie sa le

indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu

modifcarile si completarile ulterioare (M.O' nr.695/l 5'08.2006)

6. Ordinul nr, l224l2Ol0 privind aprobarea normativelor de personal pentru asisrcnla

medical6 spitaliceascl, precum qi pentru modificarea qi completarea Ordinului ministrului

sdnatifii publice nr.1.77812006 privind aprobarea normativelor de personal

7. Ordin MS nr,l l0l/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si

limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare (M.O.

nr.79ll07 .10.2016)

8. Ordin M.S.P. nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului

(M.O. nr.6l /2s.01 .2008)

9, Ordin ,M.S P. nr.l384/2010 privind aprobarea modelului'cadru al contractului de

management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului

public, cu modificarile si completarile ulterioare (M.O. nr.764l16.1 I .2010)

10. HGR nr.l42512006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Legii securitatii si sanatatii n munca nr.3l9/2006, cu modificarile si completarile

ulterioare (M. O nr.582/30. I 0.2006)

I l. Legea nr. 307/2006 privind apirarea impotriva incendiilor

12. Legea nr.53t2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

(M. O. n r. 34 5/l 8.05,201 I )
13. Legea. Nr.98/2016 privind achizitiite pubtice, cu modificarile si completarile ulterioare

(M.O. nr. 390123.0s120r 6)

14. Legea nr.4612003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare

15. Ordin M.S nr-141012016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii dreptutui

pacientului nr.4612003 (M.O. nr.l 009/l 5.1 2.201 6

16. Ordin nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului interrVmanagerial al entitatior

publice, cu modificarile si completarile ulterioare (M.O nr.423106.06.2016)



17. Ordin MS. nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al calitatii
serviciilor medioale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului
Sandtatii si a autoritdtilor administraliei publice locale

18. Regulamentul de Ordine lnterioara al Spitalului
19. Regulamentul de functionare al Spitatutui
20. Legea finantelor publice locale nr.27312006, cu modificarile si comptetari6 ulterioare

(M.O nr.6l 8/l 8.07.2006)

21. Ordinul nr. I M3l201 0 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea

bugetului de venituri gi cheltuieli al spitalului public

22. 2l.Ordinul M.F P. nr.l792l 17.01 .2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angaiarea, lichidarea, ordonantarea si ptata cheltuielilor institutiltor public€, pr€cum si

organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modifioarile si

completarile ulterioare (M. O. nr.37 123.0 | .2003)
23. ORDIN NR. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea degeurilor

rezultate din activiteli medicale $i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza

nalionald de date privind degeurile rezultate din acriviteli medicale;
24. Ordinul MS nr.870/01.07.2004-pentnr aprobarea Regulamentului privind timpul de

munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar
25. Legca nr.l53/2017-legea'cadru privind salarizarea personatutui platit din fondurile

publice, cap.l si cap.ll
26. OMS nr.l706/2007, conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a

urgentelor

27. ORDIN Nr. l09l din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer
interclinic al pacientului crilic EMITENT: MINISTERUL SANATATil PUBLICE
PUBLICAT iN: MONITORUL OFICIAL NR. 775 diN I3 SEPtCMbTiE 2006

T E M E - C A D R U pentru prcieclul de management solicital in ctdrul concursulul
pentru ocuparea funcliilor de medic Sel seclldlaborator anallze medicale

l. imbunltllfirea structurii qi organizirii spitatului
Analiza circuitelor funclionale;
Analiza structurii pe seclii (clinice, paraclinice, administrative, etc.);
Evaluarea relaliei dintre structurile spiralului gi serviciile furnizate;
Dezvoltarea platoului tehnic pentru interven{ii diagnostice 9i terapeutice;
Propuneri de imbunlutire a structurii gi organizlrii spitalului.

1. Schimbarea profilului unui spital cu porformrnfe
nesatisfictrtoare

Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare in cadrul spitalului (urgenp,
spitalizare de zi, recuperare, reabilitare, etc.);
Transformarea unui centru multifunclional de tip ambulatoriu;
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9. Transformarea intr-un centru medico-social;
10. Privatizarea unor seclii din cadrul spitalului.

l' lmbunltltirea managementului resurselorumane
I | . Evaluarea lncadririi cu personal pe categorii;
12, Evaluarea relatiei dintre structura spitalului gi incadrarea cu personal;

13, Evaluarea relatiei dintre serviciile fumizate $i incadrarea cu personal;

14. Metode de cregtere a performanlei personalului:
15. Stimularea satisfaclici profesionale a personalului medical.

1. Evaluarea serviciilor de sinitate furnizate de spital
16. Analiza activitAlii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii fumizate;
'17. Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii fumizate (codificare. ooleotare,

transmitere, validare)
18. lmbunetllirea capacittrlii de rdspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;
19. Propuneri de imbundtltire a performanlei spitalului pe baza analizei activitilii clinice.

a, Analiza situa(iei economico-financiare a spitalului
20. Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
21. Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, seclii, etc.)
22. Altemative de contractare a serviciilor in sistemul asiguririlor sociale de strntrtate;
23. Propuneri de imbuneElire a finan16rii spitalului din surse publioe gi private;
24. incadrarea cu personal.

a. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calittrtii
25. Calitate serviciilor;
26. Calitatea datelor raportate;
27. Calitatea personalului ;

28. Satisfaclia pacienli lor.

a. Strategia managementului in domeniul achiziliilor
29. Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);
30. Modalitiili de achizilie;
31. Evaluarea stocurilor;
32. Indicatori de eficienti a utilizirii stocurilor.

^ a, Strategis msnagementului in activitatea de investitii
33, ln echipamente;
34. Modemizarea de sectii:
35. Extinderi;
36. Reparatii capitale.

a. Fundamentarea bugetului de venituri 9i cheltuieli in vederes eficientiztrrii
activitifii spitalului

37. Fundamentarea activit2ililor;
38. Determinarea cheltuielilor pe seclii 9i tipuri de cheltuieli;



39. lndicatori de eficienp determinali pe baza veniturilor gi cheltuielilor spitalului.

40. Candidalii aleg una din temele de mai sus ii dezvolttr un proiect de management
clle vizeszl spitalul public pentru care concureazi (maxim 8-10 pagini la fonturi de
14 in Arial la un rind), conform structurii propuse mai jos.

1]. STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

A, Descrierea situaliei actuale a spitalului;
B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitnli 9i

ameninldri;
C, Identificareaproblemclorcritice;
D. Seleclionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii flcute;
E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritarl

identificat6:
42. Scop;
43. Obiective-indicatori:
44. Activiri[i:
45. Definire;
46. incadrare in timp - grafic Ganu;
47. Resurse necesare - umane, materiale, financiarel
48. Responsabilit6li;
49. Rezultate asteptate;
50. Monitorizare - indicatori;
51, Evaluare - indicatori.

Manager,
Antal I1V Adrian
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