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pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager persoană fizică la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău 

LEGISLAŢIE SPECIFICĂ 
I. LEGEA Nr. 95 Republicată*)din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
> Titlul I "Sănătatea publică" 
~ Titlul II "Programele naţionale de sănătate" 
~ Titlul VII "Spitalele" 
~ Titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" 
~ Titlul XVI "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi 

servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" 
II. LEGEA Nr. 500*) din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
III. LEGEA Nr. 273*) din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
IV. LEGEA Nr. 53 Republicată*) din 24 ianuarie 2003 CODUL MUNCII, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
V. LEGEA Nr. 98*) din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
VI. HOTĂRÂREA Nr. 395*) din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului
cadru din LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

VII. ORDINUL Nr. 1.384*) din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al 
contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii 

managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare; 
VIII. ORDINUL Nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi 

metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor 
IX. HOTĂRÂREA Nr. 161 *)din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 

Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

X. ORDINUL Nr. 914*) din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe 
care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 
funcţionare , cu modificările şi completările ulterioare; 

XI. ORDINUL Nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 
sanitare 

XII. ORDINUL Nr. 1.043*) din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi 



completările ulterioare; NORME METODOLOGICE*) pentru elaborarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al spitalului public 

XIII. ORDINUL Nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din 
cadrul spitalului public 

XIV, LEGEA dn;pţµril9r p&ciţmţµJ~i*) Nr, 4() i;lin 21 i~µarie 2003, cu modific~il~ şi 
completările ulterioare; 

XV. HOTĂRÂREA Nr. 140*) din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2018 .- 2019 ; HOTĂRÂRE Nr. 351 din 25 martie 2021 pentru 
mo~iflcţţrea. şj completare& unor acte normative din domeniul sănătăţji, p.rnhingire~ 
termenelor de aplicare a acestora, precum şi prorogarea unor termene; 

XVI. ORDINUL*) 397/836/2018 privin.d aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 
2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2018 - 2019; 

XVII. ORDINUL nr. 553/471/2021 pentru completarea prevederilor Ordinulului ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Ca5ei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii 

Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medica.le în cadrul sisternulqi de asigurări sociale de sănătate pentru anii 
2018 - 2019 

LUCRĂRI DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 
1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar - Managementul spitalului, 

editura Public H Press, 2006 Bucureşti _„ 

(http:! /www .snspms.ro/U serFiles/File/ph_press/manual _pentru_ cursul_ de_ management_ 
spitalicesc_ 2006.pdf) 

COMISIA DE CONCURS, 
Preşedinte, 

Mihai Luarenţiu Gavrilă 




