
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA 
CARANSEBES 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

BIBLIOGRAFIE 

1.Din domeniul legislatiei 
Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si 
ulterioare; 
Legea nr.53/2003 codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
0.M.S. nr.914/2006 privind aproberea Normelor pentru obtinerea autorizatie.
functionare a spitalelor; 
Ordinul nr.1410/2016 privind aprobarea Normelor de aPlicare a Legii drepturil 
pacientului nr.46/2003; 
Legea nr 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si complet 
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ulterioare; 
O.M.S. nr.1764/2006 privind criteriile de clasificare a spitalelor de urgenta 
judetene 
si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si 
capacitatii lor de a asigura asistenta medicala de urgenta si ingrijirile inedic 
pacientilor aflati in stare critica; 
Ordinul nr. 1 101 /20 16 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenir 
a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 
Ordinul nr,1782/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientil 
O.M.S. nr.1706/ 2007 privind conducerea gi organizarea unitatilor si comp 
de primire a urgentelor; 
Ordinul nr. 48/2009 privind aprobarea Protocolului national de triaj al pa 
structurile pentru primirea urgentelor; 
OM.S. nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentulni privind timpul de m nca, 
organizarea gi efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu 
modificarile gi completarile ulterioare; 
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completariţle 
ulterioare; 
Ordinul nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asist nţa 

medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului riinistru1ui 
sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal 
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; 
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, 
OMS nr. 446/2017 privind privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metod logiei de 
evaluare şi acreditare a spitalelor. . 

2. Din domeniul managementului sanitar 
Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar - Managementul 
spitalului, Editura Public H Press, 2006 
Sanatate • publica si management sanitar, Editura Cartea Universitara, Bucur sti 2004, 
Prof. Dr. Cristian Vladescu; 
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TEMELE-CADRU PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMBNT 
a) planificarea gi organizarea seviciilor de sanatate la nivelul spitalului; 
b) siguranta si satisfactia pacientului; 
c) managementul calitatii serviciilor medicale; 
d) managementul resurselor umane; 
e) performanla clinica si financiara a activitatilor spitalului. 

Canclidatii aleg una dintre temele de mai us si dezvolta un proiect de management 
care vizeaza spitalului public pentru care concureaza , maximum 15 - 20 pagini, 
tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, marimea 12, spatiere la un 
rand, conform structurii de mai jos: 

Structura proiect-ului de management 
Descrierea situatiei actuale a spitalului 
Analiza SWOT a spitalului, punctele forte, punctele slabe, oportunitati si ainenintari 
Identificarea problemelor critice 
Selectionarea unei probleme/unor wrobleme prioritare cu motivarea alegerii facute 
Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata. 
a) Scop 
b) Obiective - indicatori 
c) Activitati: 
- definire 
- incadrare in timp - grafic Gantt 

resurse necesare -umane, materiale, financiare 
- responsabilitati 
e) Rezultate asteptate 
f)Indicatori- evaluare , monitcrizare 
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