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TEMATICĂ BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU  

OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER 

 

 

A. Din domeniul legislației: 

 

1. Legea nr. 95/2006 (rl) privind reforma în dormeniul sănătății, cu modificările 

și completările ulterioare – Titlul I – Sănătatea publică, Titlul II – Programele 

naționale de sănătate, Titlul VII  - Spitalele, Titlul VIII – Asigurările sociale de 

sănătate, Titlul XVI – Răspunderea civilă a personalului medical și a 

furnizorului de produse și servicii medicale, sanaitare și farmaceutice; 

2. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și 

a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenșei 

medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările și 

completările ulterioare; 

5. Ordinul MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe 

crae trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației 

sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Ordinul MS nr. 1408/2010 privind apobarea criteriilor de clasificare a 

spitalelor în funcție de competență; 

7. Ordinul MS nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului – cadru al contractului 

de management și a listei indicatorilor de  performanță a activității 

managerului sspitalului public, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Ordinul MSP nr. 320/2007 privind aprobarea conținutului Contractului de 

administrare a secției/laboratorului sau serviciului medical din cadrul 

spitalului public, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Ordinul nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din 

cadrul spitalului public; 
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10. Ordinul SSG nr. 400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern 

managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; 

11. Ordinul SSG nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului 

implemntării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile 

publice; 

12. Ordinul MSP nr. 1091/2006 pentru aprobarea protocoalelor de transfer 

interclinic al pacientului critic; 

13. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și 

metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor; 

14. Ordinul nr. 1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale și a modelului fișei de evaluare a 

performanțelor profesioale individuale; 

15. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor cu modificările și completările ulterioare; 

16. Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

B. Din domeniul managementului sanitar : 

 

1. Școala Națională de Sănătate Publică, Managment și Perfecționare în 

Domenul Sanitar – “Managementul spitalului”, Editura Public H. Press, 2006, 

București;  
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