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BIBLIOGRAFIA 

 

pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de medic sef sectie/laborator 

 

 

 

 

       1.   Legea nr. 95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 

       2. Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare 

 

           

       3. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

        4.  Ordinul M.S. nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului 

nr. 46/2003 

 

        5.  Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si 

efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare 

  

  

        6. Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le 

indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 

        7. Ordinul nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare 

  

         8. Ordinul nr.1384/2010  privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei 

indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

  

         9. Hotararea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru 

care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale 

in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 – 2019, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 



        10. Ordinul nr.397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a 

Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 

reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in 

cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 – 2019, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

         11. Ordinul nr. 233/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a 

instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora 

se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 

        12. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de evaluare si 

acreditare a spitalelor 
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