
  

 

  
 
 

B I B L I O G R A F I A 
 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER PERSOANA FIZICA 
LA INSTITUTUL NATIONAL DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE  

„Prof. dr. N.C. PAULESCU” 
 
 
A. Din domeniul legislației:  
 
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, cu modficarile și 
completările ulterioare - Titlul I-Sănătatea publică, Titlul II: Programele naţionale de sănătate 
Titlul VII Spitalele, Titlul VIII: Asigurările sociale de sănătate, Titlul XVI: Răspunderea civilă a 
personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice ;  

2. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Legea nr. 46/2003 – privind drepturile pacientului, cu modificările ulterioare;  

4. Ordin MS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003;  

5. Hotărârea nr. 696/2021 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 2021-2022;  

6. Ordinul nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 
2021 a H.G. nr. 696/2021 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 2021 - 2022; 
 
7. Hotărârea nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate;  

8. Ordinul nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate publică;  
 
9. Ordin MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le 
indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările 
și completările ulterioare;  

10. Ordin MS nr. 1408 /2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in funcție de 
cornpetență;  

11. Ordin MS nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management 
și a listei indicatorilor de pertormanță a activitalii managerului spitalului public, cu modificarile și 
completările ulterioare;  
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12. Ordin MSP nr. 320/2007 privind aprobarea continutului contractului de administrare a 
secției/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificarile și 
completările ulterioare;  

13. Ordin MS nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului 
public;  

14. Ordonanta nr. 119 din 31 august 1999 (*republicată*) privind controlul intern şi controlul 
financiar preventiv; 

15. Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice;  

16. Ordinul SGG nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea 
şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi 
dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice;  

17. Ordin MSP nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al 
pacientului critic , cu modificarile și completările ulterioare;  

18. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de 
evaluare şi acreditare a spitalelor;  

19. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

20. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ultrioare;  

21. Legea nr. 346/2002 (republicată) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale,cu modificarile și completările ulterioare; 

22. Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 
 
23. Ordinul M.S. Nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si 
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 
 
24. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
25. H.G. Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica /  acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
B. Din domeniul managementului sanitar:  
1. Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în domeniul sanitar - 
"Managementul spitalului", editura Public H. Press, 2006, Bucuresti;  
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