
B I B L I O G R A F I E 

 
PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE MANAGER 

 

AL SPITALULUI ORASENESC DETA 

 

         1. LEGEA nr. 95/2006 (*actualizata*) privind reforma in domeniul sanatatii , republicata; 

          2.Ordinul nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de 

venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

        3. Ordinul MS nr. 914/2006 (*actualizat*) privind aprobarea normelor privind conditiile pe care 

trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare. 

 4. Legea 82/1991 , legea contabilitatii, republicata; 

 5.Ordinul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 

sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluare 

a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in 

functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice, in functie de suportul care 

urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

            6. Legea nr. 53/2003  privind Codul muncii, republicata; 
 7.Ordinul MS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 

 8.Ordinul nr.39 /2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului; 

 9.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; 

 10.Ordinul 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, 

grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 11.Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 12.Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea 

si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor 

bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 13.Legea nr.132/2010 privind colectarea selective a deseurilor in institutiile publice; 

 14. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 15.Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr.98 privind 

achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 16.Legea nr.46/2003 a drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 17.Ordinul nr.1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor locale, judetene si 

regionale d.p.d.v. al competentei resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta 

medicala de urgenta si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare critica; 

 18.Ordinul MS nr.921/2006 privind stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului 

public; 

 19.Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor 

publice; 

 20.Legea nr.153/2017, Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

 21. HG nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, 

a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in Anexa nr.II 

la Legea –cadru nr.153/2017 pentru familia ocupationala, de functii bugetare, sanatate si asistenta sociala. 
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