BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcfiei de manager al Spitalului d
Psihiatre Nucet organizat in perioada 10.11-2014 - 13.11'2014
A.

DIN DOMENIUL LEGISLATIEI

1. Legea nr. g5/2006, privind reforma in domeniul sdndti{ii, cu modificdrile
completdri le u lterioa re :-Titl ul Vl | -Spitalele

2. Legea finanlelor publice nr.

50012002,

cu modificdrile 9i

com

ulterioare;

3. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificdrile 9i completdrile ulterioa
4.OM-S nr.149A2008 privind aprobarea metodologiei de calcul al indicatoril
de performanta ai managementului spitalului'
5. Ordonanta de urgentd Guvernului nr. 3412006, privind atribui
contractelor de achizilie publicd, a contractelor de concesiune de lucrdri publlce 9i
contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
6. HotdrArea Guvernului nr. 92512006, cu modificdrile 9i completd
ulterioare, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
atribuirea contractelor de achizitie publicd din Ordonanla de urgen{d a Guvernului
3412006 privind atribuirea contractelor de achizifie publicd, a contractelor
concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de concesiune de servicii;
7. Legea nr.28412010 - legea cadru privind salarizarea unitard a persona
pldtit din fonduri Publice;

a

S.Odinul nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare in anul 2014 a Hotdrdrii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea
pachetelor de servicii 9i a Contractului-cadru care reglementeazd condiliile aco
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdndtate pentru
2014-2015

9. Ordinul ministrului finantelor publice nr.

179212002, pentru aproba

Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanlarea 9i pl
cheltuielilor institutiilbr publice, precum 9i organizarea, evidenla 9i rapofta
angajamentelor bugetare gi legale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
10. Legea qAl2OOZ Legea sanatatii mintale si protectia persoanelor
tulburari psihice.

Ordinul ministrului sandtatii publice nr. 916/2006 privind aproba
Normelor de supraveghere, prevenire gi control al infec(iilor nosocomiale in uni

11.

sanitare;

12. Ordinul ministrului sdndtdtii 9i familiei nr. 122612012 pentru

Normelor tehnice privind gestionarea degeurilor rezultate din activitdlile medicale
Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nalionald de date privind dege
rezultate din activitdlile medicale;
13. Ordinul nr.27312007 Legea finantelor publice locale.
,14. Ordin nr. g21l20OO pentru stabilirea atributiilor comitetului director
cadrul spitalului public;
15. ORDIN nr. 138412010 privind aprobarea modelului contractului
management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spi
public.

16. Orinul 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern manage
cuprinzand standardele de control intern managerial la entitatile publice si Pe
dezvoltarea sistemelor de control intern managerial cu modificarile si comPletari
ulterioare.

17.Ordin g2312014 pentru aprobarea Normelor metodologice general

referitoare la exercitarea
ulterioare.

c

ntrolului financiar preventiv, cu modificarile si completa

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI

1. Niculescu O.,Verboncu l.- Fundamentele Managementului organ
Editura Tribuna Economicd, 2001.
- CAPITOLUL 3 - Strategia organiza(iei;
- CAPITOLUL 4 - Sistemul managerial al organizaliei;
- cAPITOLUL 5 - Managementul resurselor umane 9i motivarea.
Popa l. - Managementul general, Editura ASE, 2005:

2.

- CApITOLUL 1 - Fundamentele teoretice al managementului organizaliei;
- CAPITOLUL 5 - Reproiectarea sistemului de management;
- CAPITOLUL 6 - Cultura organizalionala 9i leadership-ul '

2. $coala Nalionald de Sdndtate Publicd 9i Management Sanitar
Managementul Spitalului, Editura Public H Press, 2006'

TEME

- CADRU

pentru proiectul de management prezentat in cadrul concursului de
ocupare a postului de manager al Spitalului de Psihiatrie Nucet
f

a)
b)

.i

. imbundtdlirea structurii

9i organizdrii spitalului:

Analiza circuitelor funclionale;
Analiza structurii pe sectii (clinice, paraclinice, administrative etc);
Evaluare relaliei dintre structurile spitalului gi serviciile furnizate
Dezvoltarea platoului tehnic pentru interventii diagnostice giterapeutice;
Propuneri de imbundtatire a structurii 9i organizdrii spitalului.
;

di

"i

Schimbarea profilului unui spital cu performanle nesatisfdcitoare :
a) Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare in cadrul spital
urgenld, spitalizare de zi, recuperare, reabilitare etc );
b) transiormarea intr-un centru multifunc{ional de tip ambulatoriu;
c) Transformarea intr-un centru medico-social
d) Privatizarea unor seclii din cadrul spitalului.
2.

;

3. imbundtilirea rnanagementului resurselor umane :

a) Evaluarea incadrdrii cu personal pe categorii;
b) Evaluarea relaliei dintre structura spitalului 9i incadrarea cu personal;
c) Evaluarea relaliei dintre serviciile furnizate gi incadrarea cu personal;
d) Metode de cregtere a performan{ei personalului;
e) Stimularea satisfacliei profesionale a personalului medical.

4. Evaluarea serviciilor de sinitate furnizate de spital :
a) Analiza activitdlii spitalului, pe tipuri de servicii furnizate;
b) imbunatd{irea capacitatii de rdspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;
c)

Propuneri de imbundtdlire a performan{ei spitalului pe baza analizei activitd{ii
5. Analiza situaliei economice-financiare a spitalului :
a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
b) Analiza cheltuielilor spitalului ( pe tipuri, seclii etc );

c) Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurdrilor sociale
d)

d

sdndtate;
Propuneri de imbundtalire a finan{drii spitalului din surse publice gi private.

6. Evaluarea spitalului din punct
a) Calitatea serviciilor;
b) Calitatea datelor raporlate;
c) Calitatea personalului;
d) Satisfaclia pacien!ilor.

de vedere al calitdtii

:

7. Strategia managementului in domeniul achizifiilon
a) Stabilirea necesarului de materiale ( medicamente, materiale sanitare,
:

materiale

);

b) Modalitdli de achizilie;
c) Evaluarea stocurilor;
d) Indicatori de eficienld ai utilizdrii stocurilor.
8.^ Strategia managementului Tn activitatea de investi{ii

:

a) In echipamente;
b) Modernizarea de seclii;
c) Extinderi;
d) Reparalii capitale.

9. Fundamentarea bugetului de venituri Si cheltuieli in
a)
b)

eficientizdrii activitifii spitalului

ved

:

Fundamentarea activita!ilor;
Determinarea cheltuielilor pe seclii gi tipuri de cheltuieli;
c) Indicatori de eficienfd determinati pe baza veniturilor gi cheltuielilor spitalului.
Candidalii aleg una dintre temele de mai sus gi dezvoltd un proiect
management care vizeazd spitalul ( maxim
10 pagini, fonturi de 14in Ti
New Roman ),

8-

STRUCTURA $I EVALUAREA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

1.

Descrierea situaliei actuale a spitalului

2.

Analiza SWOT a spitalului

3.

ldentificarea problemelor critice

4.

Seleclionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii fdcute

- 1p

- 1p

- 1p

;

1p

5.

Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritard identificata
5p:

Scop - 1P
b) Obiective - 1P
c) Activitdli - 1P:
- definire ( 0.25P);
- incadrare in timp - grafic Gantt ( 0.25p);
- resurse necesare - umane, materiale, financiare (0.25p);
- responsabiliteti (0.25P) ;

a)

d) Rezultate agtePtate - 1P
e) Indicatori - evaluare, monitorizare

6.

Din oficiu

- 1p'

- 1P"

Total

ugina Em

- 10 pun

