
BIBLIOGRAFIE  

Din domeniul legislatiei 

            Legea nr. 95/2005 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

            Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Hotararea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea 
Ministerului Sanatatii Publice, 

                  Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 914/2006 privind aprobarea 
Normelor pentru obtinerea autorizatiei de functionare a spitalelor, 

       O.M.S.  nr. 386 din 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a legii 
drepturilor     pacientului   

Legea nr 46 din 2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

       O.M.S. nr. 1764 din 22 decembrie 2006 privind criteriile de clasificare a 
spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, 
resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta medicala de 
urgenta si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare critica 

OUG 158 din 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de 
sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare  

O.M.S. nr.  916 din 2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, 
prevenire si control al infectiilor nozocomiale  

        O.M.S. nr. 346 din 2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea 
limitelor de asigurare pentru furnizorii care intra In relatii contractuale cu CAS Ordin nr. 
1288 din 2006 privind modelul unic al biletului de trimitere pt investigatii paraclinice  

        O.M.S. nr. 1091 din 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer 
interclinic al pacientului critic  

O.M.S.  nr 60 din 2006 privind normele de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005 
privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale  

Legea 104 din 2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea 
organelor, cu modificarile si completarile ulterioare 

Legea 346 din 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli 
profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare  

Ordinul 1782 din 2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a 
pacientilor 



Legea 19 din 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de 
asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare  

H.G. nr. 262/01.04.2010 pentru aprobarea Contractului cadru privind 
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 
sanatate pentru anul 2010  

 
 Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 

265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului 
cadru  privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari 
sociale de sanatate pentru anul 2010 

 
O.M.S. nr. 44/53/20.01.2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a 

activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului 
medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. 

O.M.S. nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensiva din 
unitatile sanitare 

Ordinul MS/CNAS nr. 264/407/2010 pentru aprobarea  Normelor tehnice de 
realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2010  

 
Hotarare nr. 261/31.03.2010 privind aprobarea programelor nationale de 

sanatate pentru anul 2010  
 
Legea nr. 330/5.11.2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din 

fondurile publice 
 

  Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.228/2006 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a 
trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare 
în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi 
administrarea de sânge şi de componente sanguine umane 
 

ORDIN   Nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de 
specialitate al spitalului 

 
ORDIN   Nr. 165 din 18 februarie 2008 privind aprobarea Nomenclatorului 

medicamentelor de uz uman pentru anul 2008 
 
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi 

organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor 
 
ORDIN   Nr. 48 din 26 ianuarie 2009 privind aprobarea Protocolului naţional 

de triaj al pacienţilor din structurile pentru primirea urgenţelor 
  
 ORDIN   Nr. 384/413 din 26 martie 2009 privind aprobarea modelului unic al 
biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul 



de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de 
internare 
 
 Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului 
privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din 
sectorul sanitar 
 

ORDIN   Nr. 1059 din  2 septembrie 2009 pentru aprobarea ghidurilor de 
practică medicală 

 
 Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 privind aprobarea  
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private  
 

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare 
 
 Legea nr. 82/1991 a contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv 

Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor 
fixe, aflate in patrimoniul institutiilor publice 

  Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea de acte normative pentru 
institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Ordinul ministrului finantelor publice nr 1792 din 17.01.2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan]area si plata 
cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea 
angajamentelor bugetare si legale,  

ORDIN   Nr. 1043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public 
 

ORDIN   Nr. 1031 din 15 iulie 2010 privind aprobarea modelului Contractului 
pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de 
evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, 
din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de către spitalele 
publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale 
 

ORDIN   Nr. 1030 din 15 iulie 2010 privind aprobarea modelului Contractului 
pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente 
medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru 
medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de 
medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ 
 
    ORDIN   Nr. 1029 din 15 iulie 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 



 
ORDIN   Nr. 1027 din 15 iulie 2010 privind introducerea şi utilizarea 

clasificării RO.vi.DRG 
 

ORDIN   Nr. 972 din 28 iunie 2010 pentru aprobarea Procedurilor, 
standardelor şi metodologiei de acreditare a spitalelor 
 
   ORDIN   Nr. 910 din 10 iunie 2010 pentru aprobarea modelului Protocolului 
de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului 
Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor 
sanitare publice 
 

HOTĂRÂRE   Nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
către autorităţile administraţiei publice locale 

 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
Publice către autorităţile administraţiei publice locale 

 
ORDIN   Nr. 467 din 19 mai 2010 pentru aprobarea criteriilor privind 

angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare 
publice din sectorul sanitar 

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru abrobarea 
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare  

 
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1753/2004 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea si efectuarea invemtarierii elementelor de active si de 
pasiv 

 
 OUG 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice 
 
 Legea 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii 
echilibrului bugetar 

Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 cu modificarile si completarile 
ulterioare 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 
 
 H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 
 



 ORDIN   Nr. 1365 din 25 iulie 2008 privind organizarea serviciului de pază şi 
a regimului de acces în unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului 
Sănătăţii Publice 
 
 O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor 

Din domeniul managementului sanitar 

Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – Managementul 
spitalului, Editura Public H Press, 2006  
Nicolescu o., Verboncu I., Fundamentele managementului organizatiei, Ed. Tribuna 
Economica, 2001, 
Popa I, Management general, Editura ASE, 2005 
Popa I., Management strategic, Ed. Economica, 2005, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMELE-CADRU PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT 

Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului 
Analiza circuitelor functionale  
Analiza structurii pe sectii (clinice, paraclinice, administrative) 
Evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate  
Dezvoltarea platoului tehnic pentru interventii, diagnostice si terapeutice 
Propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii spitalului  

Schimbarea profilului unui spital cu performante nesatisfacatoare 
Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare in cadrul spitalului (urgenta, 
spitalizare de zi, recuperare, reabilitare) 
Transformarea intr-un centru multifunctional de tip ambulatoriu de tip ambulatoriu  
Transformarea intr-un centru medico-social 
Privatizarea unor sectii din cadrul spitalului 

Imbunatatirea managementului resurselor umane 
Evaluarea incadrarii cu personal pe categorii 



Evaluarea relatiei dintre structura spitalului si incadrarea cu personal 
Evaluarea relatiei dintre serviciile furnizate si incadrarea cu personal 
Metode de crestere a performantei personalului 
Stimularea satisfactiei profesionale a personalului medical 

Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de spital 
Analiza activitatii clinice a spitalului pe tipuri de servicii furnizate, 
Analiza structurii de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare, 
transmitere, validare) 
Imbunatatirea capacitatii de raspuns a spitalului la nevoile bolnavilor 
Propuneri de imbunatatire a activitatii spitalului pe baza analizei activitatii clinice 

Analiza situatiei economico-financiare a spitalului  
Analiza veniturilor spitalului pe tipuri de servicii, 
Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri de cheltuieli, etc)  
Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate 
Propuneri de imbunatatire a activitatii spitalului din surse publice si private 

Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii 
Calitatea serviciilor 
Calitatea datelor raportate 
Calitatea personalului 
Satisfactia pacientilor 

Strategia managementului in domeniul achizitiilor 
Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale) 
Modalitati de achizitie 
Evaluarea stocurilor 
Indicatori de eficienta ai utilizarii stocurilor 

Strategia managementului in activitatea de investitii 
In echipamente 
Modernizare de sectii 
Extinderi 
Reparatii capitale 

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii 
spitalului 
Fundamentarea activitatilor 
Determinarea cheltuielilor pe sectii si tipuri de cheltuieli 
Indicatori de eficienta determinati pe baza veniturilor si cheltuielilor spitalului 

Candidatii aleg una dintre temele de mai sus si dezvolta un proiect de management 
care vizeaza spitalul public pentru care concureaza (maxim 8-10 pagini la fonturi de 
14 in Arial la un rand, conform structurii propuse mai jos. 

Structura proiectului de management  

Descrierea situatiei actuale a spitalului 
Analiza SWOT a spitalului, punctele forte, punctele slabe, oportunitati si amenintari 



Identificarea problemelor critice 
Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute 
Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata: 
1. Scop 
2. Obiective – indicatori 
3. Activitati: 
- definire 
- incadrare in timp grafic Gantt 
- resurse necesare – umane, materiale, financiare 
- responsabilitati 
4. Rezultate asteptate 
5. Monitorizare – indicatori 
6. Evaluare - indicatori 

 


