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Actualizare bibliografie pentru ocuparea functiei de director medical la
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

1. LEGEA nr. 95/2006(*actualizata) privind reforma in domeniul sanatatii - Titlul II Programele
nationale de sanatate; Titlul VII Spitalele; Titlul VIII Asigurarile de sanatate.
2. HOTARARE nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii ~i a Contractului-cadru care
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor ~i a depozitelor medicale in
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019.
3. ORDIN nr. 397/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a
Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii ~i a Contractului - cadru
care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor ~i a dispozitivelor
medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2018-2019.
4. ORDIN nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului
public.
5. ORDIN nr. 1.792/2002 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea

~i

plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta

raportarea angajamentelor bugetare

~i

~i

legale.

6. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.
7. ORDIN NR. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de
venituri

~i

cheltuieli al spitalului public.

8. ORDIN nr. 870/2004 (*republicat) pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca,
organizarea

~i

efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul bugetar.

9. LEGE nr. 53/2003 (*republicata) Codul muncii.

10. Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala

spitaliceasca, precum ~i pentru modificarea ~i completarea OMS nr. 1778/2006 privind aprobarea
normativelor de personal.
11. ORDIN nr. 1101/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire ~i limitare a

infectiilor asociate asistentei medica le In unitatile sanitare.
12. ORDIN nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia ~ i

sterilizarea In unitatile sanitare publice.
13. Ordinul nr. 914/2006 (*actualizata) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care

trebuie sa le lndeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.
14. ORDIN nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului cadru al contractului de management ~i a

listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public.

15. O'RD\N nr. 44£>}2017 pr'1v'md aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de evaluare
acreditare a spitalelor.
B. Din Managementul Sanitar

1. Managementul Spitalului - ~coa l a Nationala de Sanatate Publica ~i Management Sanitar -

Editura Public H Press, 2006
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