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A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI 

 
1. Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările si completările ulterioare, Titlul VII, 
spitalele. 
2. Legea finanţelor publice nr.500/2002, cu modificările si completările ulterioare. 
3. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999, privind auditul intern si controlul financiar-preventiv, cu modificările si 
completările ulterioare. 
4. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.522/2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice generale 
referitoare la privind exercitarea controlului financiar preventiv 
5. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1792/2002, aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea 
angajamentelor bugetare si legale. 
6. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.914/2006, privind aprobarea normelor privind condiţiile pe care 
trebuie sa la îndeplinească un spital, in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare. 
7. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.1782/576/2006, privind înregistrarea si raportarea statistica a 
pacienţilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, cu modificările si 
completările ulterioare. 
8. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 916/2006, privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si 
control al infecţiilor nozocomiale in unităţile sanitare. 
9. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 919/2006, privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, 
stocare, prelucrare si transmitere a informaţiilor legate de activităţile spitalului. 
10. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.1091/2006, privind aprobarea protocolului de transfer inter-clinic al 
pacientului critic. 
11. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.1764/2006, privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor din 
punct de vedere al competentelor. 
12. Legea nr.284/2010  Lege - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – 
Capitolele I, II, III, IV şi  Anexa III - familia ocupaţională de funcţii bugetare ”sănătate”  
13. Ordinul MS nr.1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi 
compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare. 
14. HGR 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant. 
15. HGR 1086/2013 – Hotărâre pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit 
public intern. 
16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea controlului intern managerial. 
17. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1226/2012 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. 
18. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii republicat, cu modificările ulterioare. 
19. Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării 
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014, cu modificările 
ulterioare. 



 

20. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.423/191/2013 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului - cadru privind condiţiile 
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
21. Hotărârea Guvernului nr.124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 
2014. 
22. OMS nr.422/2013 – Norme tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 
2013-014, cu modificările şi completările ulterioare. 
23. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.226/2013 privind aprobarea Regulilor de 
validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor 
invalidate pentru care se solicită revalidarea. 
24. 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. 
25. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările ulterioare. 
26. Ordinul ministrului sănătăţii nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul 
spitalului public. 
27. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1209/2006 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor consiliului etic ce 
funcţionează în cadrul spitalelor publice. 
28. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a 
spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii. 
29. Ordinul ministrului sănătăţii nr.320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a 
secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu completările ulterioare. 
30. Ordinul ministrului sănătăţii nr.972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de 
acreditare a spitalelor. 
31. Ordinul ministrului sănătăţii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 
organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 
B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR  
   
Şcoala Naţională de Sănătate Publica si Management Sanitar - Managementul spitalului, editura Public H Press, 
2006, Bucureşti 
 
 
 

COMISIA DE CONCURS 
 


