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BB  II  BB  LL  II  OO  GG  RR  AA  FF  II  EE  
ppeennttrruu  ccoonnccuurrssuull  ddee  ooccuuppaarree  aa  ffuunnccţţiieeii  ddee  mmaannaaggeerr,,  

ppeerrssooaannăă  ffiizziiccăă,,  ddiinn  ssppiittaalleellee  ppuubblliiccee  
 
 
 

A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI 
 
 
 1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 4. Legea nr. 346/2002, privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, republicată; 
 
 5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 6. 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;  
 

7. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 8. Hotărârea Guvernului nr. 400/ 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015;  
 

9. Ordinul ministrului sănătății si al președintelui Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 
2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
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Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015; 

  
10. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată 

şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792 din 17.01.2002, pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare 
şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 12. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1043/2010, privind aprobarea Normelor 
metodologice de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli la instituţiile sanitare 
finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 13. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1384/2010, privind aprobarea modelului 
contractului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanță a 
activității managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 14. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006, privind aprobarea Normelor 
privind obţinerea autorizaţiei de funcţionare a spitalelor cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

15. Ordin 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare;    

                               
16. Ordin 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de 

acreditare a spitalelor. 
 
 
 
 
 

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 
 
 1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul 
spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucureşti; 
 
 2. Nicolescu O., Verboncu I. – Fundamentele managementului organizaţiei(*, 
editura Tribuna Economică, 2001;  
 
 3. Popa I. – Management general(*, editura ASE, 2005; 
 
 4. Popa I. – Management strategic, editura Economică, 2005. 
 
 

(*- Cărţile sunt disponibile şi pe site-ul: 
http://www.ase.ro/biblioteca/biblioteca1.asp?id=7 
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