
ANEXA I

BIBLIOGRAFIE
pentru concul'sul de ocupare a func{iei de managel',

persoani fizici, din spitalele publice

Legislatie specifi ca spitahrlui public:

L CONSTITUTIA ROMANIEI, art.34

2. LEGEA nr.952006 (*actualizata*) privind reforma in domeniul sanatatii.( titlu VII Spialele)

3. HOTARAREA nr.262/2O10 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010. (cap. I,
cap.ll sect. 1-5, 7-8, 11, cap. IV)

4. ORDINUL w.265D0lO (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate pentru anul 201 0 ( anexele 7-l 7, I 9-20, 30-21 , 36-39)

5. HOTARAREA nr.26lD0lO privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anul 2010.
(Programele nationale privind bolile transmisibile)

6. ORDINUL nr. 264/201O (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a
programelor nationale de sanatate in anul 2010.

7. ORDINUL nr,10352010 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a

comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului cadru privind condrtiile acordarii asistentei
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin
Hotararea Guvem ului nr.262/20lO.

8. ORDINUL nr.91412006 (*actualizat*) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care ffebuie
sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

9. ORDINUL nr.44/201O privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activrtatii la nivelul
asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de
asigurari sociale de sanatate.

10. ORDIIIUL nr.9l6/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control al
infectiilor nosocomiale in unitatrle sanitare

11. ORDINUL nr.9722010 pentru aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a

spitalelor.

12. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului.

I 3. Ordonan.ta de Urgen.ti nr.l62/2008 privind transferul ansamblului de atribulii gi competenle
exercitate de Ministerul SenAtnfi Publice citre autoritifile administraliei publice locale, cu
modificirile qi completdrile ulterioare;

14. Ordinul ministrului sinitilii publice nr. 922/2006, privind aprobarea modelului contractului de
management al spitalului public, cu modificirile qi completirile ulterioare;

15. Ordinele ministrului sinititii publice nr. 1029 qi 10312010.



16. Lf,GEA nr. 3302009 (*actualizata*) privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice.( ANEXA Nr. Il-)

17. ORDIN[IL nr.547l2OlO pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile
de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa nr. lU2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind
salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

18. ORDINUL nr. 467 /2OlO pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii,
grade si trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.

19. HOTARARE A nr.497/2O70 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a
concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante. precum si
stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare pnn examen
a personalului contractual din sistemul sanitar.

20. ORDINUL nr. 119/2010 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si
subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade, respectiv trepte de salarizare in
cazul functionanlor publici, pentru personalul cu functii de conducere, precum si a indemnizatiei
pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza.

21 . LEGEA nr. 53/2003 (*actualizata*) CODUL MUNCII

22. ORDONANTA nr. 80/2001 (*actualizata*) privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritatile administratiei publice si institutiile publice.

23. ORDIIIUL nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de
venituri si cheltuieli al spitalului public.

24. ORDONANTA DE LIRGENTA nr. 3412006 (*actualizata*) privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii.

25. HOTARAREA nr.9252006 (*actualizata*) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.
3412O06 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii.

26. HOTARAREA nr. I.66ODO06 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atnbuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din
Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.34D006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

27. ORDONANTA nr. 119/1999 (**republicata++)(*actualizata+) privind controlul intem si controlul
financiar oreventiv.


