
 

BIBLIOGRAFIE  

CONCURS – DIRECTOR MEDICAL 

1. A: Din domeniul legislatiei: 

 

1.Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare– titlul VII – spitale; 

2.Hotarare nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului 
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 ; 

3..Ordin nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii 
Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019; 

4.Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

5.Ordin nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 1 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.  
6.Ordin nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un 

spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

7.Legea nr. 46/2003 privind drepturilor pacientului cu modificarile si completarile ulterioare; 

8.Ordin nr. 446/2017 pentru aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a 
spitalelor. 

9.Ordin nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuțiilor și competențelor consiliului medical al spitalelor; 
10. Ordin nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi 

efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

11. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în 

unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței 
procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de 
nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie 
tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare; 

12. Ordin nr. 140/1515/2007 pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre 
spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical; 

B : Din domeniul managementului sanitar : 

 

1.Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar-,,Managementul Spitalului’’, 
 Bucuresti 2006 ; 

 

C. Regulamentul de Organizare si Functionare a Spitalului de Pediatrie Ploiesti. 
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