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BIBLIOGRAFIE qi TEME CADRU
pentru rconcursul de ocupare a funcfiei de manager - persoanii fizic6 in cadrul

Spitalului clinic de urgen{I pentru copii,,slt Maria,'Iasi
organizat in data de 09.04.2020

A. Din domeniul legislaliiei:
1. Legea nr. 95/2006 privind rerbrma in domeniul sdndtdfii,

Titlul II - Pro5gramele nationale de sdn[tate Titlu]
sociale de s[ndtate, Titlul IX - Cardul european qi cardul
Titlul xvl - Rdrspunderea cirrild a personalului medical
medicale, sanitar,e gi farmaceulice.

2' Legea nr. 4612003 privind drepturile pacientului, cu modificirile gi completrrile ulterioare.
3' Hotirirea Guvernului nr. 14012018 pentru aprobarea pachetelor de servicii qi a Contractului -

cadru care reglementeazd condi{iile acordrrii asisten}ei medicale, a medicamentelor gi a
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurlri sociale de sdndtate pentru anii 201g -2019.4' ordinul MS si CNAS nr. 397/83612018 privind aprobarea Nomrelor metodologice de aplicare in
anul 2018 a Hotdrdrii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servi.ii qi a
Contractului - cadru care reglementeazd, conditiile acorddrii asisten{ei medicale, a medicamentelor
gi a dispozitivelorr medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdndtate pentru anii 20l g -20t9.

5' Ordinul MS nr,, 91412006 pentru aprobarea normelor privind condiliile pe care trebuir: sd le
indeplineascd un spital in vederea oblinerii autorizafiei sanitare de funcfionare, cu modificarile si
complet6rile ulterioare

6' Ordinul MS nr' 140812010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in funclie de
competenf6.

7' ordin MS nr' 138412010 privind aprobarea modelului - cadru al contractului de management ;i a
listei indicatoril'cr de performanld a activitafii managerului spitalului purblic, cu modificiirile si
completdrile ulterioare ' 

'

8' ordin MSP nr' 320t2007 privind aprobarea confinului Contractului cle administrare a r;ec]iei/
laboratorului sau serviciului rnedical din cadrul spitalului public, cu modificdrile qi compJlet6rile
ulterioare.

9' ordin nr' 92112006 pentru stabilirea atribuliilor comitetului director din caclrul spitalului putrlic;
10' ordinul SGG nr' 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al ent:itdlilor

publice, cu modificdrile qi cornpletirile ulterioare.

cu modficdrile qi completdrile ulterioare
vII - Spitalele, Titlul VIII - Asigurdrile
nafional de asigurdri sociale de s[ndtate,
gi a fumizorului de produse gi servicii



11' ordinul SGG nr. 20112016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea,
indrumarea metodologicd ;;i supravegherea stadiului impleme:ntarii gi dezvoltdrii sisternului de
control intem :managerial la entitdfile publice.

12' ordin MSP nr' 1091t200t5 pentru aprobarea protocoalelor di: transfer interclinic al pacientului
critic, cu modificdrile qi cornpletdrile ulterioare.

13. ordinul MS nr. 44612017 privind aprobarea Standardelor,
evaluare gi acreditare a spitalelor, cu modificrrile qi compl,etdr:ile

14. ordinul MS nr. lzzgt2}rr privind aprobarea crite,riilor
profesionale individuale $i a modelului figei de evaluarr:
individuale.

15' ordinul MS nr. 870t2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munc4
otganizatea gi elbctuarea e;drzilor in unitSlile publice din sectorul sanitar, cu modif,rcdrile si
completdrile ulterioare

16' ordonan{a nr. 2712002 privind reglementarea activ:itdlii de solulionare a petiliilor cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

17 ' Legea 54412001 privind liberul acces la informa(iile de interes public cu modifir:drile qi
completdrile ulterioare.

18' ordinul MS nr' 110112016 prir,'ind aprobarea Normelor de supravegSere, prevenire gi li.mitare a
infecfiilor asoc;iate asistentei medicale in unitaflle sanitare.

19' ordinul M'S' nr' 96112016i pentru aprobarea Normelor tehnice privind curitarea, dezinfec(ia gi
sterilizarea in uLnitSlile sanitere publice gi private, tehnicii de lucru gi interpretare pentru te,stele de
evaluare a eficien{ei procerlurii de curd}enie gi dezinfec{ie, proceduril,or recomandate pentru
dezinfec(ia mainilor, in funclie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor
chimice in functie de suportul care urmeazd. sd fie tratat gi a metodelor de evaluare a deruldrii gi
eficienlei procesului de sterilizare.

20' ordinul MS nr' 122612011! pentru aprobarea Normelor tehnice prir,,ind gestionarea degeurilor
rezultate din activitrti medicale qi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza na\io,nald de
date privind deqreurile rezultate din activitdli medicale.

21' Hotrrirea Guvernului nr', 90712016 privind etapele de elaborare qi conlinutul - cadru al
documenta{iilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din
fonduri publice, cu modificrrile gi completdrile ulterioare.

B. Din domeniul managemeiltului sanitar:
1' $coala Nalionala de Sdn5tate Publicd, Management qi Perfecfionare in Domeniul Sanitar
"Managementul spitalului", E clitura public H. press, 2006, Bucuresti.

Procedurii qi metodologiei de

ulterioare.

de evaluare a perfonnanfelor
a performanfelor prolbsionale



TEME. CADRU
PROIECT DE MANAGEMIIN'|

pentru ocuparea func{iei de manager - per$oan a fizicd iln cadrul
Spitalului clinic de urgen{I pentru copii ,,Sf. Mari:r,, Iasi

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului ,Jin urmatoarea listii de
teme, care va fi ardaptatd la problemele Spitalului clinic de urgen{i pentru copii ,,Sf. Maria,, IaEi:

a) planificarea Ei orgatnizarea serviciilor de slnltate la nivelul spitalului;
b) siguran(a qi satisfacfia pacientului;

c) managementul cafitn{ii serviciilor medicale;
d) managementul resurselor umane;
e) performan(a clinicii gi financiari a activitifilor spitalului.

Proiectul se realizeazd inrlividual de cdtre candidat gi se dezvoltd intr-un volum de maximum
l5'20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mdrimea 12, spralisls
la un rdnd, conform structurii de mai jos:

Structura proiectului de management
1. Descrierea situaliei actuale a spitalului
2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitdli, amenintdri)
3. Identificarea problemelor critice

4' Seleclionarea unei problerne/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii ftcute
5' Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritard identificata/prob1:mele

prioritare identifi cate

a) Scop

b) Obiective

c) Activiti[i
- definire

- incadrare in timp - grafic Gantt

- resurse necesare _ umane, materiale, financiare
- responsabilititli

d) Rezultate agteptate

e) Indicatori - evaluare, monitorizare

f) Cunoagterea legislafiei relevante
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