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BIBLIOGRAFIE 
Concurs pentru ocuparea funcţiei de Director Medical 

 
 I DIN DOMENIUL LEGISLATIEI 
 
1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificările si completările 

ulterioare; 
2. Ordinul 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a 

H.G. nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor 
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, cu 
modificările si completările ulterioare; 

3. Hotararea nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor 
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

4. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
5. HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului – cadru din Legea nr 
98/2016; 

6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

7. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a 
infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 

8. Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea 
concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist,biolog, biochimist 
si chimist din unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de 
laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de 
farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

9. Legea nr. 346/2002 (republicata) privind asigurarea pentru accidente de munca si boli 
profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

10. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

11. Ordinul 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; 

12. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare; 
13. Ordinul nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului 

public, cu modificarile si completarile ulterioare; 
14. Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si 

a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

15. Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care 
functioneaza in cadrul spitalelor publice; 
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16. Ordinul nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori 
examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din 
unitatile sanitare publice; 

17. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 
rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale; 

18. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor 
publice; 

19. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
20. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
21. Ordin nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea 

si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

22. Ordinul M.S. nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului; 
 
  

II.  DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 
 
1.  Şcoala Naţionala de Sanatate Publica si Management Sanitar -Managementul Spitalului. 
  
 
 
 
 
 

 
 


