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generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de
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preventiv propriu*)
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implementirii gi dezvoltdrii sistemului de control intern managerial la entitdlile publice
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atribuirea contractului de achizilie
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Din domeniul managementului sanitar

la

:

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

TEME CADRU PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT - CONCURS COMITET
DIRECTOR LA SPITALUL DE PSIHIATRIE "ELISABETA DOAMNA" GALATI

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.
Proiectul se realizeazd individual de cdtre candidat gi se dezvoltd intr-un volum de
maximum 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu fonturi de 14. 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. ldentificarea problemelor critice
D selectionarea unei probleme cu motivatia alegerii facute
E. Dezvoltarea proiectului de management
a) Scop
b) Obiective - indicatori;
c) Activitati:
definire;
incadrare in timp -grafic Gantt;
resurse necesare - umane, materiale, financiare;
responsabilitati ;
d) Rezultate asteptate
e) lndicatori - evaluare si monitorizare
Cunoasterea legislatiei relevante.
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Presedintele Comisiei de Concurs,
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