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A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI 

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare - cap. VI - Consiliul 
Judeţean; 

2. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare 
a) Titlul VII - Spitalele; 
b) Titlul VIII - Asigurări sociale de sănătate; 
c) Titlul XI - Finanţarea unor cheltuieli de sănătate; 

3. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare ( Titlul I Cap. 2, Titlul XI Cap. 1, Cap. 2) 

5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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 (Cap. 2, 
Secţiunea 1 - reguli generale ) ; 

7. Ordonanţa de Urgenţă nr. 162/2008 privind transferai 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, 
Cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului , actualizată; 
9. Ordinul ministerului sănătăţii nr. 1384/2010 actualizată privind 

aprobarea Modelului - cadru al contractului de management şi 
a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului 
Spitalului public; 

10. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile 
de transmitere fara plata şi de valorificare a bunurilor 

instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
11.0rdinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, pentru 

aprobarea Normelor metodologice generale referitoare 



la exercitarea controlului financiar preventive şi a Codului 
specific de norme profesionale pentru persoanele care 
desfăşoară activitatea de control financiar preventive propriu; 

12. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.043/2010 privind 
aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Spitalului public, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

13.0rdinul ministrului sănătăţii nr. 1764/2006 privind aprobarea 
criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene 
şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor 
materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa 
medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor 
aflaţi în stare critică; 

14. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 actualizat privind 
aprobarea Metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru 
clasificarea Spitalelor în funcţie de competenţă; 

15. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1029/2010 actualizat privind 
Aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor 
cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau după caz, 
cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru cabinetele 
cuprinse în structura spitalului public din administraţia spitalelor 
locale; 

16. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1031/2010 privind aprobarea 
modelului Contractului pentru desfăşurareaactivităţilor prevăzute 
în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi 
cu scop curativ finanţate din bugetul Ministrului sănătăţii, din 
fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de 
către spitalale publice din reţeaua autorităţilor administraţiei 
publice locale; 

17. Hotărîrea 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; 

18. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de sănătate nr. 619/360/2014 actualizat, privind 
aprobare Normelor metodoogice de aplicare în anul 2014 a 
Hotărîrii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor 
de servicii şi a Contractului - cadrual care reglementează 
conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de , , 

asigurări sociale de sănătate pentru ani 2014-2015; 
19.0rdinul 1792/2002 actualizat pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea , lichidarea, ordonanţarea şi 
plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 



. . 

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 
20.0rdinuf nr. 916/ 2006 actualizat privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire şi control a infectiilor 
nosocomiale în unităţile sanitare; 

21. Ordinul nr. 44/2010 privind aprobarea unor măsuri de 
eficientizare a activităţii ra nivelul asistenţei medicare 
ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

22. Hotărârea nr. 124/2013 actualizată, privind aprobare 
programelor naţionale de sănătate pentru ani 2013 
şi 2014(actualizată până la data de 23 decembrie 2014); 

23. Ordinul nr. 1609/2014 privind modificarea Normelor 
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate 
publică pentru ani 2013 şi 2014 aprobate prin Ordinur 
ministrului sănătăţii nr. 422/2013, şi de prelungire a 
aplicabilităţii acestuia până la data de 31 martie 2015; 

24. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1284/2012 privind 
reglementarea programului de vizite al apartinatorilor 
pacientilor internati in unitatile sanitare publice; 

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 

- Şcoala naţională de Sănătate Publică şi management Sanitar 
Managementul spitalului, editura Public H Press 2006, 
Bucureşti; 

- Nicolescu O, Verboncu I. - Fundamentele managementului 
organizaţiei (editura Tribuna Economică 2001 ) 

- Popa I. - Management general ( Editura ASE 2005 ) 
- Popa I. - Management strategic, Editura Economocă 2005. 
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