
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nr.19516/01.07.2019 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 
 

   BIBLIOGRAFIE  

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

Spitalului Județean de Urgență Slatina 

 
 

A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI 
1. Constituţia României, Titlul II: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle 

fundamentale; 
2. Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
3. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
4. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.921/2006 pentru stabilirea 

atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 
5. Legea nr.346/2002, privind accidentele de muncă şi bolile profesionale, 

republicată; 
6. Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
7. Legea nr.98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 
8. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

i. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999, privind controlul intern şi 
controlul Qfinanciar -preventiv, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

9. Hotărârea 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; 

10. 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  
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şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2018 – 2019; 

11. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1043/2010, privind aprobarea 
Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al 
spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.914/2006, privind aprobarea 
Normelor privind obţinerea autorizaţiei de funcţionare a spitalelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

13. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1101/2016 privind aprobarea 
Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale în unităţile sanitare. 
 

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 
1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar - 

Managementul spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucureşti. 
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