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Bibliografie pentru concursul pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc 

Rupea 

➢ Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanitar- actualizata 

➢ Ordin nr. 914 din 26 iulie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe 

care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 

➢ Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a 

listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public 

➢ Ordinul nr. 1374/2016 pentru stabilirea atribuțiilor managerului interimar al spitalului public 

➢ Ordinul nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public 

➢ Ordinul nr. 1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului 

public din rețeaua Ministerului Sănătății Publice 

➢ Ordinul nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea 

concursurilor de ocupare a posturilor vacante si temporar vacante de medic, medic stomatolog, 

farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice,sau din directile de sanatate 

publica, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din 

unitățile sanitare fără paturi,sau din directile de sanatate publica, respectiv a funcției de 

farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi 

➢ Ordinul 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 

➢ Codul muncii 2017 - Legea 53/2003  

➢ Ordinul nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuțiilor și competențelor consiliului medical al 

spitalelor 

➢ Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care 

funcționează în cadrul spitalelor publice 

➢ Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 

➢ Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală 

spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice 

nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal 

➢ Ordinul nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal 

➢ Ordinul nr. 1567/2007 privind aprobarea valorilor medii naționale ale indicatorilor de 

performanță ai managementului spitalului 

➢ ORDIN Nr. 323 din 18 aprilie 2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime 

obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă 

➢ Metodologia pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență din 18.04.2011 

➢ Ordinul 1706/ 2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a 

urgentelor 

➢ ORDIN nr. 1.881 din 29 decembrie 2006 actualizat privind ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, a 

secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie 

➢ LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 
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➢ ORDIN nr. 1.043 din 16 iulie 2010 actualizat privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public 

➢ ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

➢ ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 

➢ Legea 282/ 2005 actualizata privind organizarea activitatii de transfuzie sanguine, doinarea de 

sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii 

sanitare, in vederea utilizarii lor terapetice 

➢ Ordinul 607/ 2013 privind aprobarea normelor pentru autorizarea unitatilor de transfuzie 

sanguine din unitatile sanitare 

➢ Ordin 1224/ 2006 pentru aprobarea normelorprivind activitatea unitatilor de transfuzie sanguine 

din spitale 

➢ Ordinul 1228 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind organziarea sistemului de 

hemovigilenta, de asigurare a trasabilitatii, precum si a regulamentului privind sistemul de 

inregistrare si raportare in cazul aparitiei de incidente si reactii adverse severe legate de colecta si 

adminsitarea de sange si de componente sanguine umane 

➢ Legea 104/ 2003 privind manipularea cadvrelor  

➢ Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 

republicată, cu modificările ulterioare 

➢ LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice 

➢ Ordinul 1520/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului 

pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a 

Ministerului Sanatatii 

➢ Management Spitalicesc, Editia 2006 

 


