coNSILtUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUICLINIC CF CONSTANTA
Organizeazi concurs in conformitate cu prevederile Legii nr. 9512006 privind reforma in domeniul
sinitSlii 9i a Ordinului ministrului transporturilor nr.206t2016 pentru ocuparea functiei de manager, persoani
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Bibliografia pentru concu rs:
1. Legislatie si publicatii din domeniu
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Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sinitdtii republicati, cu modificdrile gicompletdrile
ulterioare, TitlulVll - Spitalele (M.O. nr. 625128.08.2015)',
Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicatS, cu modificdrile si completdrile ulterioare (M.O. Partea I nr.
345t18.05.2011);
Legea nr.50012002 privind finan(ele publice cu modificdrile sicompletirile ulterioare;
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificdrile sicompletdrile ulterioare (M.O. nr.
390/23.05.2016):
HotdrArea Guvernului Romaniei nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizilie publicd/acordului cadru din Legea nr.
9812016 privind achizifiile publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare (M.O. nr.423106.06.2016);
Hotirarea Guvernului Romaniei nr.140 /2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii 9i a Contractului
Cadru care reglementeaza condi{iile acordirii asistenlei medicale, a medicamentelor qi a dispozitivelor
medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sinitate pentru anii2018 -2019, cu modificdrile si
completdrile ulterioare (M.Of.Nr.27Q din27 martie 2018 );
Ordinul Ministrului Sinitdtii/Presedintelui Casei Na(ionale de Asigurdri de SdnState nr.397183612018
privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotir6rii Guvernului Romaniei nr.
14012018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeazd condiliile
acordirii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de
asiguriri sociale de sdndtate pentru anii2018 -2019 (M.O. nr. 273128.03.2018):
Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr. 1792117.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanlarea gi plata cheltuielilor institu{iilor publice, precum 9i organizarea,
eviden(a si raportarea angajamentelor bugetare gi legale, cu modificdrile gi completarile ulterioare (M.O.
nr. 37 | 23.01 .2003);
Ordinul Ministrului Sindtd{ii nr. 110112016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si
limitare a infec{iilor asociate asisten(ei medicale in unitdlile sanitare (M.O. nr. 791107.10.2016);
Ordinul Ministrului Sdndtdtii Publice nr.91412006 pentru aprobarea normelor privind condiliile pe care
trebuie si le indeplineascd un spital in vederea ob(ineriiAutorizaliei Sanitare de Func(ionare, cu
modificdrile gi completirile ulterioare (M.O. nr. 695/1 5.08.2006);
Ordinul Ministrului Sdnitd(ii Publice nr. 138412010 privind aprobarea modelului cadru alcontractului de
management si a listei indicatorilor de performan{d a activitd{ii managerului spitalului public, cu
modificdrile si completdrile ulterioare (M.O. nr. 764116.11.2010):
Ordinul Ministrului SinitSlii Publice nr.92112006 privind stabilirea atribu(iilor comitetului director din cadrul
spitalelor publice (M.O. nr. 673/O4.08.2006);
Ordinul Ministrului Sdnitdtii Publice nr. 109112010 privind centralizarea consumului de medicamente din
unitatile sanitare cu paturi (M.O. nr. 569i 1 1 .08.2010);
Ordinul Secretariatului Generalal Guvernului Nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entitatilor publice (M.Of.Nr.387 dinT mai2018 )
Lege nr.46 l2OO3 drepturilor pacientului, cu modificdrile gi completdrile ulterioare (M.Of. nr. 51 din 29
ianuarie 2003)
Ordin Nr.44612017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare
a spitalelor (M.Of.Nr.300 din27 aprtlie2017)
Ordin Nr. 869/20'15 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de
ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare
publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile
sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist -sef in unitatile sanitare publice cu paturi,cu
modificirile si completirile ulterioare (M.Of.Nr.524 din 14 iulie 2015)
Ordinul MinisteruluiTransporturilor nr 1262/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de
agreare a unitatilor medicale si/sau psihologice in vederea examinarii personalului din transporturi cu
atributii in siguranta transporturilor, precum si pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la
unitatile medicale si/sau psihologice agreate sa efectueze examinarea personalului cu atributii in
siguranta transporturilor, precum si persoanele desemnate sa efectueze controlul (M.Of.Nr.756 din 5
decembrie 2013)

n isteru u i Transportu rilor nr 1 259 120 1 3
privind aprobarea infiintarii, organizarii sifunctionarii comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta
transporturilor care elibereaza avize medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din
siguranta transporturilor, precum si a componentei acestor comisii (M.Of.Nr.745 din 2 decembrie 2013)
LEGE Nr. 34612002 (republicare 2) privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale*)
(republicare 2 M.Of.Nr.251 din 8 aprilie 2014)
Managementul Sistemelor si Organizatiilor Sanatatii - coord. Alexandru V. Ciurea,Cary L. Cooper,Eugen
Avram - Ed. Universitara ,,Carol Davila" 2010, Bucuresti.
Scoala Na[ionald de Sdndtate Publici Management si Perfec{ionare in Domeniul Sanitar,,,Managementul
Spitalului", editura Public H Press 2006, Bucuresti.

Ordinu I M

i

I

2. Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmitoarea
adaptatS la problemele Spitalului Clinic GF Constanfa :
a) planificarea si organizarea serviciilor de sdnitate la nivelul spitalului;
b) siguranta gi satisfactia pacientului;
c) managementul calititii serviciilor medicale;
d) managementul resurselor umane;
e) performanta clinicd si financiard a activitdlilor spitalulu,.

listi de 5 teme-cadru, care va fi

Proiectul se realizeazi individual de citre candidat gi se dezvolti intr-un volum de maximum 15 - 20
pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mirimea 12, spafiere la un rAnd.
3. Structura proiectului de management:
1. Descrierea situa(iei actuale a spitalului;
2. Analiza SWOT spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitdli, amenin{dri);
3. ldentificarea problemelor critice;
4. Selectionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii fdcute,
5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritari identificati/problemele prioritare identificate:
a) Scop;
b) Obiective;

c)Activitdti:
- definire;
- incadrare in timp - grafic Gantt;

- resurse necesare - umane, materiale, financiare:

- responsabilitd{i;

d) Rezultate agteptate;
e) Indicatori - evaluare, monitorizare;
f) Cunoasterea legisla{iei relevante.
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