
B I B L I O G R A F I E 
pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager - persoană fizică la 

Spitalul mde Urgenta Slobozia,jud. Ialomita 
 

A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI    
   1.  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modi      
        ficările şi completările ulterioare; 

2.  Legea finanţelor publice nr. 500/2002, 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, cu modificările şi completările  
    ulterioare; 
5. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 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 m 
    modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr.   
    925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006,  
    cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr.  
    71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor  
    referitoare la atribuirea contractelor de concesiune prevăzute în  
    O.U.G. nr. 34/2006; 
7. Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice nr. 330/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

8. Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-
cadru privind condiţiile asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010; 

9. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 265/408/2010 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Contractului-cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

   10. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1043/2010 – privind aprobarea    
         Normelor metodologice  pentru elaborarea bugetului de venituri şi  
         cheltuieli al spitalului public; 
   11. Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor   
         naţionale de sănătate pentru anul 2010; 
   12. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 914/2006, pentru aprobarea normelor    
         privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital învederea  
         obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare; 



   13. Ordinul nr.972/2010 pentru aprobarea procedurilor, standardelor si   
     metodologiei de  acreditare a spitaleor; 

   14. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2414/2010 pentru    
      completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea  
      situatiilor financiare trimestriale ale  institutiilor publice, precum si a    
      unor raportari financiare lunare in anul 2010, aprobate prin Ordinul  
      ministrului finantelor publice nr. 980/2010; 

   15. Ordinul nr. 1384 din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-    
     cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de    
     performanţă a activităţii managerului spitalului public; 

   16. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la   
     prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor  
      date; 

17. Legea nr. 46  din 21 ianuarie 2003  privind drepturilor pacientului; 
   18. Ordonanta de urgenta nr. 162 din 12/11/2008 (Ordonanta de urgenta   
         162/2008) privind transferul ansamblului de atributii si competente   
         exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile   
         administratiei publice locale; 
   19. OUG nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte  

      normative din domeniul  sanatatii in vederea descentralizarii; 
   20. OMS 916/2006 pentru aprobarea normelor de supraveghere, prevenire  

       si control al infectiilor nozocomiale; 
 21. Ordin nr. 320 din 15/02/2007 privind aprobarea conţinutului  
       Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului  
       medical din cadrul spitalului public. 

  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 
 


