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Pentru concursul organizat in vederea ocuparii funetiei de manager persoana fizica:

Din domeniul legislatiei:

l.Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, eu modifiearile si
completarile ulterioare, Titlul JI- Programele Nationale de Sanatate, Titlul VII-Spitalele,
Titlul XII Exereitarea profesiei de medic.
Organizarea ~i functionarea Colegiului Medicilor din Romania, Titlul XVI - Raspunderea
civila a personalului medical ~i a fumizorului de produse si servicii medicale, sanitare §i
farmaceutice (M.Oficial nt. 625/28.08.2015);

2.Legea nr. 53/2003~ Codul Muncii, republicata, ell modificarile si completarile ulterioare
(M.Ofieial nr. 345/18.05.2011);

3.Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modifiearile si completarile ulterioare;

4.Lcgea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, eu modificarile si eompletarile ulterioare
ev1.0fieial nr. 390/23.05.2016);

5.Hotararea Guvernului Romaniei nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publicalacord-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind aehizitiile publice, eu modificarile si completarile
u1terioare ( M Oficial nr. 423/06.06.2016);

o.Hotararea nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servieii si a Contraetului-cadru
care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor ~i a
dispozitivelor medicale In cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2016 - 2017, cu modificarile si completarile ulterioare; (M. Oficial nr. 215/23.03.2016)

7.0rdinul Ministerului Sanatatii/Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.
1961139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a
Hotararii Guvernului Romaniei nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii ~i a
Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a
medicamentelor ~i a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anii 2016 - 2017 (M. Oficial nr. 153/01.03.2017 si nr. 153 bislOl.03.2017);



8.0rdinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1792/17.01.2002 pentru aprobarea Nonnelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata eheltuielilor institutiilor
publice precum si organ izarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, eu
modificarile si eompletarile ulterioare (M. Ofieial nr. 37/23.01.2003);

9.0rdinul Ministerului Sanatatii nr.1101/2016 privind aprobarea Nonnelor de
supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile
sanitare (M. Oficial nr. 791/07.10.2016);

lO.Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 914/2006 privind aprobarea normelor privind
conditiile pe care trebuie sa Ie indeplineasea un spital in vederea obtinerii Autorizatiei
Sanitare de Funetionare, eu modifieari1e si completarile ulterioare (M. Oficial nr.
695115.08.2006);

11.0rdinul Ministerului Sanatatii nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului cadru al
contractului de management si a listei indicatorilor de perfonnanta a activitatii
managerului spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare (M.Oficial nr.
764116.11.2010);

12. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 921/2006 privind stabilirea atributiilor comitetului
director din cadrul spitalelor publiee (M. Oficial ill. 673/04.08.2006);

13. Ordinul Ministerului Sanatatii Pub lice nr. 1091/2010 privind centralizarea consumului
de medieamente din unitatile sanitare cu paturi (M.O. nr. 569/11.08.2010)

14.0rdinul Secretariatului General al Guvemului nr. 400/2016 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile
ulterioare (M. Oficial nr. 423/06.06.2016);

15. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

Din domeniul managementului sanitar:

1.Scoala Nationala de Sanatate Publica Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar-
"Managementul Spitalului", editura Public H Press 2006 , Bucuresti.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea Iista de 5
teme care va fi adaptata la problemele Spitalului Clinic Dr. ICantacuzino:

l.planificarea ~i organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului;
2.siguranta si satisfactia paeientului;
3.managementul calitatii serviciilor medicale;



4.managementul resurselor umane;
5.performanta clinica si financiara a activitatilor spitalului

Proiectul se realizeaza individual de catre candidat si se dezvolta intr-un volum de
maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman,
marimea 12, spatiere la un rand.

Structura proiectului de management:

l.Descrierea situatiei actuale a spitalului ;

2.Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari);
3.Identificarea problemelor critice;

-l.Selectionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii facute;
5.Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritara
identificata/problemele priori tare identificate ;

a)Scop
b) Objective

c)Activitati
-defInire
- incadrare In timp - grafic Gantt

- resurse necesare- umane, materiale, financiare

-responsabilitati

d)Rezultate asteptate

e)Indicatori - evaluare, monitorizare

f) Cunoasterea legislatiei relevante.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
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