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                                                                                           APROB, 

                                                PRESEDINTELE COMISIEI DE CONCURS, 

       ……………………………….. 

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

pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager, persoană fizică, 

al SPITALULUI  DE PEDIATRIE PLOIESTI 

 

A. Din domeniul Legislatiei  

 

1. LEGEA nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind reforma în domeniul 

sănătăţii. 

2. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2014-2015. 

3. ORDINUL Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

388/186/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind 

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 

anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. ORDINUL Ministrului Sănătăţii Publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor 

privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei 

sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. ORDINUL Ministrului Sănătăţii Publice nr. 916/2006  privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare. 

6. LEGEA nr. 346/2002 (*republicata*) privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli 

profesionale, cu modificările si completările ulterioare. 

7. LEGEA nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. LEGEA nr. 82/1991 (republicata) a contabilităţii cu modificările şi completările 

ulterioare. 

9. ORDINUL Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

10. ORDONANTA GUVERNULUI nr. 119/1999 (republicată) privind controlul intern si controlul 

financiar preventiv. 
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11. ORDINUL Ministrului Finanţelor Publice nr.923/2014, actualizat, pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului 

specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 

preventiv propriu. 

12. ORDINUL Ministrului Sănătăţii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public. 

13. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

14. ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 

15. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

16. LEGEA nr. 53/2003-CODUL MUNCII, cu modificările şi completările ulterioare. 

17. ORDINUL Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi 

promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare 

publice din sectorul sanitar. 

18. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

si desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar 

vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la 

promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar. 

19. ORDINUL Ministrului Sănătăţii nr. 119/2010 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea 

pe categorii a unităţilor si subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade, 

respectiv trepte de salarizare in cazul funcţionarilor publici, pentru personalul cu funcţii de 

conducere, precum şi a indemnizaţiei pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi 

suplimentare funcţiei de bază. 

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. 
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