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EC. SIRBU SIMION

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA
FUNCTIEI DE MANAGER, PERSOANA FIZICA LA SPITALUL DE

PEDII\TRIE PLOIESTI:

A. DIN DOMENIUL LEGISLAJIEI:
1' LEGEA nr. 9512006, privind reforma in domeniul s6n[td]ii, cu modific6rile gi

completdrile ulterioare : Titlurile :

TITLUL I-Sdndtatea publicd, cu Capitolul II: ,,Principiile asistenl;ei
de- sdndtate public6", CAPITOLUL III: ,,Autoiitalile sisiemului o. sdnrrta.te
publicd" CAPITOLUL v: ,,Asistenla medicald ,,cApIToLl[ vII:,, obligaliile
persoanelor frzice gi juridice,, - art.37-39 ;

TITLUL vII: Spitalele, cApIToLUL I: Dispozilii generale,
CAPITOLUL II: Organizarea gi funclionarea spitalelorCApITOLUL I.I:
conducerea spitalelorcAplTolut, IV: Finanlarea spitalelor

TITLUL VIII: Asigurdrile sociale de sdnitate CAPITOLUL II:
AsiguraJii
SECTILNE A 2: Drepturile qi oblliga{iile asigurafilor CApITOLUL III: Servic:ii
medicale suportate din Fondul nalional 

- ,ni. de asigur6ri sociale <le
sinitateSECfIUNEA 6: Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul
nalional unic de asigurdri sociale de sdndtate SECTILTNEA 9: Evaluarea
fumizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente qi
materiale sanitare
2' ORIDIN nr. 3971836 din 2i' martie 2018 privind aprobarea Normel.r
metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotirdrii Guvernului nr. t4otz1t1pentru
aprobarea pachetelor de servicii qi a Contractului-cadru care reglementeaz:d
condiliile acorddrii asistenlei medicale, a mrdicamentelor si a dLpozitivelor
medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdnitate pentru anii 2g1ti-
20t9.
3. ORDINUL nr. 179212002 al nrinistrului finantelor publice pentru aprobare,a

normelor metodologice privind angajarea. lichidarea, ordonantarea ii plata
cheltuienilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportar:ea
angajamentelor bugetare legale, cu rnodificarile si completarile ulterioare.



4' oRDINITL ministrului saniitS{ii publice nr. 91412006, pentru aprobareanormelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un'spital in vedereaobtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile ri complete*ile
ulterioare.

5' oRDINUL nr' 91612006 al ministrului sanatatii publice privind aprobareaNormelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale inunitatile sanitare,cu modificarile si completarile ulterioare .

..,.1,I?9u 
A nr'46/2003 a drepturiloi pacientului, cu modificari si completiri

ultenoare.

7' oMS 87012004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munq[,
otganizatea si efectuarea gdrzilor in unitalile publice- din sectorul sanitar, oumodificarile si completarile ulterioare;

8' oMS 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea gi promovarr:ain funclii, grade qi trepte profesi:on ale a pe.sonalului coitractuai din unit[;ile
sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;9' OIJG 3412006 privind atribuirea contractelor d; achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 4e
servicii, cu modificari si completari ulterioare.

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR:
1. $coala Nationali de lidndtate Publicd pi Management Sanitar

Managementul spitalului, editura public H press, 2oo6,Bucureqt-i.

TEMA PROIECTULUI DE ]4ANAGEMENT ESTE LA ALEGEREII
CANDIDATULUI D:TN URMATOARELE 5 TEME:

1. Planificarea gi organizarca sen,iciilor de sdnitate la nivelul spitalului
2. Siguranla gi satisfac{ia pacientului
3. Managementul calitd{ii serviciilor medicale
4. Managementul resurselor umane
5. PerformanJa clinicd gi financiarii a activit6lilor spitalului


