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

pentru concursul de ocupare a functiei de manager,  

persoana fizica 

 la 

SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA 

 
 

A. Din domeniul Legislatiei  

 

1. LEGEA nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă privind reforma în 

domeniulăs n t ii. 

2.ăHOT RÂREAăGUVERNULUIănr.ă400/2014ăpentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

Contractului-cadruăprivindăcondi iileăacord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemului de 

asigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăaniiă2014-2015. 

3.ă ORDINULă Ministruluiă S n t iiă şiă ală Preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă

S n tateă nr.ă 388/186/2015ă pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Contractului-cadru privindăcondi iileăacord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeă

asigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăanulă2010,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
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4.ăORDINULăMinistruluiăS n t iiăPubliceănr.ă914/2006ăpentru aprobarea normelor 

privindă condi iileă peă careă trebuieă s ă leă îndeplineasc ă ună spitală înă vedereaă ob ineriiă

autoriza ieiăsanitareădeăfunc ionare,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

5. ORDINUL MinistruluiăS n t iiăPubliceănr.ă916/2006ă  privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenireăşiăcontrolăalăinfec iilorănosocomialeăînăunit ileăsanitare. 

6. LEGEA nr. 346/2002 (*republicata*) privindăasigurareaăpentruăaccidenteădeămunc ăsi 

boliăprofesionale,ăcuămodific rileăsiăcomplet rileăulterioare. 

7. LEGEA nr. 500/2002 privindăfinan eleăpublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

8. LEGEA nr. 82/1991 (republicata) aăcontabilit iiăcuămodific rileăşiăcomplet rile 

ulterioare. 

9.ăORDINULăMinistruluiă Finan eloră Publiceă nr.ă 1.792/2002ă pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea,ălichidarea,ăordonan areaăsiăplataăcheltuielilorăinstitu iiloră

publice,ăprecumăşiăorganizarea,ăeviden aăşiă raportareaăangajamentelorăbugetareăsiă legale,ă

cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

10.ăORDONANTAăGUVERNULUIănr.ă 119/1999ă (republicat )ăprivind controlul intern si 

controlul financiar preventiv. 

11.ă ORDINULăMinistruluiă Finan eloră Publiceă nr.923/2014, actualizat, pentru aprobarea 

Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv 

şiăaăCoduluiă specificădeănormeăprofesionaleăpentruăpersoaneleăcareădesf şoar ăactivitateaă

de control financiar preventiv propriu. 

12.ă ORDINULă Ministruluiă S n t iiă nr.ă 1043/2010ă privind aprobarea Normelor 

metodologiceăpentruăelaborareaăbugetuluiădeăvenituriăşiăcheltuieliăalăspitalului public. 

13.ăHOT RÂREAăGUVERNULUIănr.ă 841/1995ă privindăprocedurileă deă transmitereă f r ă

plataă şiă deă valorificareă aă bunuriloră apar inândă institu iiloră publice,ă cuă modific rileă şiă

complet rileăulterioare. 

14.ăORDONAN AăDEăURGEN ăAăGUVERNULUIănr.ă34/2006 privind atribuirea 

contractelorădeăachizi ieăpublica,ăaăcontractelorădeăconcesiuneădeălucr riăpubliceăşiăa 

contractelorădeăconcesiuneădeăservicii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

15.ăHOT RÂREAăGUVERNULUIănr.ă925/2006ăpentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederiloră referitoareă laă atribuireaă contracteloră deă achizi ieă public ă dinăOrdonan aădeă

urgen ă aăGuvernuluiă nr.ă 34/2006ă privindă atribuireaă contracteloră deă achizi ieă public ,ă aă
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contractelorădeăconcesiuneădeălucr ri publiceăşiăaăcontractelorădeăconcesiuneădeăservicii,ăcuă

modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

16. LEGEA nr. 53/2003-CODULăMUNCII,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

17.ă ORDINULă Ministruluiă S n t iiă nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind 

angajareaăşiăpromovareaăînăfunc ii,ăgradeăşiătrepteăprofesionaleăaăpersonaluluiăcontractuală

dinăunit ileăsanitareăpubliceădinăsectorulăsanitar. 

18.ă HOT RÂREAă GUVERNULUIă nr.ă 497/2010ă privind aprobarea Regulamentului de 

organizareă siă desf şurareă aă concursuluiă şiă aă examenuluiă pentruă ocupareaă posturiloră

vacanteăşiătemporarăvacante,ăprecumăşiăstabilireaăcriteriilorădeăevaluareăaăperforman eloră

profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul 

sanitar. 

19.ă ORDINULă Ministruluiă S n t iiă nr.ă 119/2010ă privind aprobarea Criteriilor pentru 

clasificareaă peă categoriiă aă unit iloră siă subunit iloră sanitare,ă stabilireaă niveluluiă deă

salarizareă peă grade,ă respectivă trepteă deă salarizareă ină cazulă func ionariloră publici, pentru 

personalulă cuă func iiă deă conducere,ă precumă şiă aă indemniza ieiă pentruă îndeplinireaă unoră

sarcini,ăactivit iăşiăresponsabilit iăsuplimentareăfunc ieiădeăbaz . 

20. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, actualizata. 

 

B. Din domeniul Managementului sanitar 

1. « Managementul Spitalului » – Scoala Nationala de Sanatate Publica si 

Management Sanitar – Bucuresti, 2006. 

 
 


