
B I B L I O G R A F I E
pentru concursul de ocupare a functiei de manager

al Spitalului Orasenesc Deta

                 A.DIN DOMENIUL LEGISLATIEI

         1. LEGEA nr. 95/2006 (*actualizata*) privind reforma in domeniul sanatatii (Titlu II-Programele 
nationale de sanatate, Titlu VII-Spitalele, Titlu VIII-Asigurari sociale de sanatate, Titlu XII-Exercitarea 
profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, Titlu XV-Raspunderea 
civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice).
         2. LEGEA nr. 500/2002 (*actualizata*) privind finantele publice.
         3. LEGEA contabilitatii nr. 82/1991 (*republicata*) cu modificarile si completarile ulterioare.
         4. LEGEA nr. 53/2003 ((*republicata*,*actualizata*) CODUL MUNCII
         5. ORDONANTA DE URGENTA nr. 34/2006 (*actualizata*) privind atribuirea contractelor de 
achizitie  publica,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrari  publice  si  a  contractelor  de  concesiune  de 
servicii.
         6. ORDONANTA nr. 119/1999 (*republicata*,*actualizata*) privind controlul intern si controlul 
financiar preventiv.
        7. ORDINUL ministrului sanatatii nr. 1043/2010 (*actualizat*)  privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public.
        8.  ORDINUL ministrului  sanatatii  publice  nr.  914/2006 (*actualizat*)  privind  aprobarea 
normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei 
sanitare de functionare.
        9. ORDINUL ministrului sanatatii nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si 
metodologiei de acreditare a spitalelor.
        10. ORDINUL ministrului sanatatii nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al 
calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a 
autorităţilor administraţiei publice locale.  
        11. ORDINUL ministrului sanatatii nr. 1226/2012  pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale.
        12. ORDINUL Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015  pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial al entitatilor publice .
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