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persoană fi~dcă, din Spitalul Judeţean de Urg•enţă Buzău 

A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI 

- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu 
Modificările şi completările ulterioare ( Titlul II, VII, XII, 
XV.); 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1389/2010 pentru aprobarea 
contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei 
medica le în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pe anii 2013 -2014; 

- Ordinul M.S. nr. 870/01.07.2004 actualizat pentru 
aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă , 
organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din 
sectorul sanitar; 

- Ordinul M.S. nr. 921/27.07.2006 pentru stabilirea 
atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 925/2006, actualizată pentru 
aprobarea normelor de aplicare a OUG 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică; 

- Ordinul M.S. nr. 919/ 27.07.2006 privind aprobarea 
normelor metotologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi 
transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului; 

- Ordinul M.S. nr. 914/26.07.2006 pentru aprobarea norrr11elor 
privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un 
spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 
funcţionare; 

- Legea nr.53/2003 - Codul Muncii actualizat; 
- Ordin M.S nr. 916/ 27.07.2006 privind aprobarea Normelor 

de supraveghere şi control al infectiilor nosocomiale în 
unităţile sanitare; 

- Legea nr. 346/2002 actualizată privind asigurarea pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale ; 

- HG nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în 
muncă nr. 319/2006; 

- Ordin M.S nr. 39/2008 privind reorganizarea Ambulatoriului 
de specialitate a Spitalului; 



- Legea nr. 46/2003 - Drepturile pacientului ; 
- Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de 

personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum 
si pentru modificarea si completarea Ordinului ministruluii 
sananătatii publice nr. 1. 778/2006 privind aprobarea 
normativelor de personal; 

- Ordinul nr. 1782/ 2006 privind inregistrarea si raportarea 
statistică a pacientilor care primesc servicii medicale 
in regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi; 

- Ordinul nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al spitalului public; 

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

- Ordinul nr. 226/2013 privind aprobarea Re~~ulilor de validare 
a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a 
Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care 
se solicită revalidarea; 

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SJ!~~IITAR 

- Scoala natională de Sănătate Publică si management Sanitar 
Managementul spitalului, editura Public H Press 2006, 
Bucuresti; 

- Nicolescu O, Verboncu 1. - Fundamentele managementului 
organizatiei ( editura Tribuna Economică 2001 ) 

- Popa 1. - Management general ( Editura ASE 2005 ) 
- Popa 1. - Management strategic, Editura Economocă 2005. 
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