
 
 

BIBLIOGRAFIE 
pentru concursul de ocupare a functiei de manager  al  Spitalului de Psihiatrie 

“Elisabeta Doamna” Galati 
 
 

A. Din domeniul legislatiei : 
 

1)LEGEA nr. 95/2006 (*actualizata*) privind reforma in domeniul sanatatii. 
2)LEGEA  nr. 500/2002 (*actualizata*) privind finantele publice. 
3)LEGEA CONTABILITATII nr. 82/1991 (*republicata*) cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
4)LEGEA nr. 53/2003 (*republicata*) -  Codul Muncii. 
5)LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
6)HOTĂRÂREA GUVERNULUI  nr. 395 /2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
7)ORDIN MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 
8)ORDONANTA GUVERNULUI  nr. 119/1999 (**republicata**) (*actualizata*) 
privind controlul intern si controlul financiar preventiv. 
9)ORDONANTA GUVERNULUI nr. 80/2001(*actualizata*) privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiilor publice. 
10) HOTARAREA GUVERNULUI nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii 
şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2016-2017 
11) ORDIN MS CNAS nr. 196/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, 
a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2016-2017 
12) ORDIN MSP nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al 
spitalului 
13) ORDINUL MFP nr. 1792/2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor 
publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. 
14) ORDINUL 1043/2010 (*actualizat) privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public. 
15) ORDINUL MSP nr. 914/2006(*actualizat*) pentru aprobarea normelor privind 
conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei 
sanitare de functionare. 



16) ORDIN MSP nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de 
management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului 
public 
17)ORDINUL MS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi 
promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile 
sanitare publice din sectorul sanitar. 
18) ORDIN MSP nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul 
spitalului public 
19) ORDIN  MS nr. 446 din 18 aprilie 2017privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi 
metodologiei de evaluare  şi acreditare a spitalelor 
20) ORDIN  MS nr. 1.091/2010 privind centralizarea consumului de medicamente din 
unitatile sanitare cu paturi 
21) LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**) (*actualizată*) administraţiei 
publice locale  
22) Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca 
23) HGR nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 
24) LEGE nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
25) LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului 
26) ORDIN MS nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003 
27) Legea 487/2002 (*republicata*)sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu 
tulburari psihice 
28) ORDIN MS nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii 
mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 
29) ORDIN SGG nr. 400/2015 (*actualizat*) pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice 
30) LEGE nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 
31) LEGE nr. 677 din 21/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date 
32) ORDIN MSP nr. 320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de 
administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public 
33) ORDIN MS  nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, 
organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar 
34) Lege – Cadru nr. 153/2017 -privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
35) Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 
36) ORDIN MS  nr. 375/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea centrelor de 
sanatate mintala 
 
 

B. Din domeniul managementului sanitar : 
 

1) Scoala Nationala de Sanatate Publica  si Management Sanitar – Managementul 
spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucuresti 



2) Popa I. – Management general, editura ASE,2005 
3) Dumitru Constantinescu, Laura Dinca - Managementul riscurilor in mediul 

spitalicesc – editura Pro Universitaria, 2017 
 
 
ELABORAREA PROIECTELOR  DE MANAGEMENT DE CATRE CANDIDATI 
 
 

(1) Proiectele de management sunt conceptii proprii ale candidatilor elaborate pe baza 
informatiilor puse la dispozitie de catre Consiliul de Administratie al spitalului, la 
cererea candidatului. 

(2) Proiectul de management urmareste modul in care candidatul analizeaza si propune 
solutii de rezolvare a temei alese. 

(3) Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea lista 
de 5 teme, care va fi adaptata la problemele Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta 
Doamna” Galati: 
a) planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului; 
b) siguranta si satisfactia pacientului; 
c) managementul calitatii serviciilor medicale; 
d) managementul resurselor umane; 
e) performanta clinica si financiara a activitatilor spitalului. 

(4) Structura minimala a proiectului de management este urmatoarea: 
A. Descrierea situatiei actuale a spitalului; 
B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si  amenintari; 
C. Identificarea problemelor critice si propunerea solutiilor de limitare sau/si eliminare 

a acestora; 
D. Selectionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivatia alegerii facute 
E. Dezvoltarea proiectului de management in vederea eficientizarii activitatii 

spitalului: 
a) Scop  
b) Obiective – indicatori; 
c) Activitatile necesare de desfasurat pentru atingerea fiecarui obiectiv: 

- definire;  
- incadrare in timp -grafic Gantt; 
- resurse necesare – umane, materiale, financiare; 
- responsabilitati ;  

d) Rezultate asteptate  
e) Indicatori – evaluare si monitorizare 

 
 
 
 
 
 



 
 

MODEL-CADRU DE GRILA GENERALA DE EVALUARE A PROIECTULUI DE 
MANAGEMENT 

 
 
 
 
 

1. Descrierea situatiei actuale a spitalului – 1 p 
2. Analiza SWOT a spitalului(puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari) – 

2p 
3. Identificarea problemelor critice si propunerea solutiilor de limitare sau/si 

eliminare a acestora – 0,5p 
4. Selectionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivatia alegerii 

facute – 0,5p 
5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritara 

identificata/problemele prioritare identificate – 6p 
a) Scop – 1p 
b) Obiective – 1p 
c) Activitati 

- definire (0,25p) 
- incadrare in timp -grafic Gantt (0,25p) 
- resurse necesare – umane, materiale, financiare (0,25p) 
- responsabilitati (0,25p)  

d) Rezultate asteptate – 1p 
e) Indicatori – evaluare, monitorizare – 1p 
f) Cunoasterea legislatiei relevante – 1p 

 
 
 
 
 
 

  
 


