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Bibliografia pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager 

al Spitalului de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila 
 

 

1. Legea nr. 95/2006 *** (Republicata), privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul I, Titlul 

VII si Titlul VIII, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ;  

3. Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor 

si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 

– 2019, cu modificarile şi completările ulterioare ; 

4.  Ordinul Ministrului Sanatatii Publice si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de 

Sanatate nr. 397/836/2018 de aplicare in anul 2018 a Hotărârea Guvernului nr. 140/2018   

pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile 

acordării asistenţei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 -  Anexele 7, 22, 23 -  cu modificarile şi 

completările ulterioare ; 

5. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice si  al presedintelui  Casei Nationale de Asigurari 

de Sanatate nr. 1782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care 

primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

6. Ordinul  Casei  Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 840/ 2018 privind aprobarea 

Regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient 

pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de 

evaluare al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea, cu modificari si 

completari ulterioare;  



7. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1029 / 2010 privind aprobarea modelului Contractului 

pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor 

materiale pentru bunuri şi servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a 

spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1091/2010 privind centralizarea consumului de 

medicamente din unităţile sanitare cu paturi; 

9. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 446/ 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si 

metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor;  

10. Ordinul  Ministrului Sanatatii Publice nr. 914/2006 pentru aprobarea Normelor privind 

conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de 

functionare, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

11. Legea nr. 46//2003 privind drepturile pacientului, cu modificari si completari ulterioare; 

12. Legea nr. 487/2002*** (Republicata) sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu 

tulburari psihice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

13. Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

14. Hotararea Guvernului nr. 153/2018 Regulament-cadru privind stabilirea locurilor de 

munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca 

prevazut in anexa nr.II la Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupationala de 

functii bugetare „ sanatate si asistenta sociala”, cu modificarile si completarile ulterioare; 

15.  Legea nr. 53/2003 *** (Republicata) Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

16. Legea nr. 346/2002 *** (Republicata)  privind asigurarea pentru accidente de munca si boli 

profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

17. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,  cu modificările şi completările ulterioare;  

18. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

19. Legea nr. 82/1991*** (Republicată) -  Legea contabilităţii cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

20. Ordinul Ministrului Finantelor Publice Nr. 923 / 2014*** (Republicat) pentru aprobarea 

Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a 

Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control 

financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare;  

21.  Ordinul Ministrului Finantelor Publice  nr. 1792 /2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

22.   Ordinul Ministrului Finantelor Publice   nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entitatii publice; 

23.  Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii; 

24. Hotărârea Guvernului   nr. 841/ 1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de 

valorificare a bunurilor aparţinand institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

25. Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



26.   Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 

a prevderilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 

nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, 

care va fi adaptată la problemele specifice Spitalului de Psihiatrie Sf Pantelimon Braila: 

    a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului; 

    b) siguranţa şi satisfacţia pacientului; 

    c) managementul calităţii serviciilor medicale; 

    d) managementul resurselor umane; 

    e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului. 

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de minim           

15 pagini, maxim 20 de pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, 

mărimea 12, spaţiere la un rând. 

 

Model-cadru al proiectului de management 

 1. Descrierea situatiei actuale a spitalului  

 2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari)  

 3. Identificarea problemelor critice  

 4. Selectionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii facute  

 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritara identificata/problemele 

prioritare identificate  

    a) Scop  

    b) Obiective  

    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  

 

                                                                                      Secretarul comisie de concurs, 

                                                                                      


