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Pentru concursul de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului Director la 
Spitalul de Psihiatrie Murgeni 

 
 

A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI 
 
 

1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare:Titlul I, Cap.I-IV;Titlul VII; Titlul VIII;  
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. Ordin Nr. 1031 din 15 iulie 2010 privind aprobarea modelului Contractului 
pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de 
evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, 
din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de către spitalele 
publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;  
5. Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor si OMS 386/2004 privind normele 
metodologice de aplicare a acestei legi ; 
6. Ordinul Ministrului Sanatatii 916/2006 privind aprobarea normelor de 
supraveghere, prevenire si control al infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare;  
7.Ordinul Ministrului Sanatatii 284/2007 privind aprobarea metodologiei cadru de 
organizare si desfasurare a concursurilor / examenelor pentru ocuparea functiilor 
specifice Comitetului Director din spitalelel publice cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
8. Ordinul M.S.P.1209/2006 pentru aprobarea componentei si atributiilor 
consiliului etic in cadrul spitalelor publice;  
9. OMS 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, 
organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  
10. Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 
deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor 
pentru baza naţionalăde date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.  
11.LEGE Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale.   
12. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul 
financiar  
– preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;  
13. Ordonanţa Guvernului republicată nr. 81/2003, privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările 
şi completările ulterioare;  
14. Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, privind stabilirea de normative de cheltuieli 
pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  



15. Ordonanţa de Urgenţănr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
16. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără 
plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
17. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale privind exercitarea controlului financiar preventiv, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
18. Ordin Nr. 1043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;  
19.Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006, privind aprobareaNormelor 
privind obţinerea autorizaţiei de funcţionare a spitalelor, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
20. Ordin Nr. 1029 din 15 iulie 2010 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 organizatorică a spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei 
publice locale;  
21. Legea nr. 346/2002, privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
22. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;  
23. Ordonanţa de urgenţăa Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii; Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, 
pentruaprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr.71/2007;  
24. Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
nr.284/2010;  

 
B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 

 
1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul 
spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucureşti; 
2. Armean Petru, Managementul calităţii serviciilor de sănătate, Editura Coresi, 
Bucureşti, 2002 (integral 203 pagini)  
3. Ciurea Alexandru, Ciubotaru Vasile, Avram Eugen, Managementul secţiei de 
spital, Editura Universitară, Bucureşti, 2009  
- pag. 11-34 (cap. 1 Managementul secţiei de spital în contextul provocărilor 
actuale din sistemul de sănătate românesc) 
- pag. 51-72 (cap.3 Conducerea secţiei clinice) - pag. 153-170 (cap.8 Principii ale 
politicilor de personal în departamentele spitaliceşti)  
4. Ciurea Alexandru, Cooper Cary, Avram Eugen (coord.), Managementul 
sistemelor şi organizaţiilor sănătăţii, Editura UniversitarăCarol Davila, Bucureşti, 
2010 



 - pag.89-108 (Satisfacţia pacienţilor)  
 - pag. 231-248 (Managementul tehnologiilor medicale la nivel de spital)  
5. Ciurea Alexandru, Ciubotaru Vasile, Avram Eugen, Management modern în 
organizaţiile sănătăţii, Editura Medicală, Bucureşti, 2009 
 - pag. 47-74 (cap.2 Unităţile medico-sanitare – abordare organizaţională)  
 - pag. 111-148 (cap.4 Motivarea personalului)  
6. Luchian Mihai, Management sanitar, Facultatea de Medicinăşi Stomatologie 
Apolonia, Iaşi, 2007, p.23-34 (cap. 3 Structura şi managerul din sănătate)  
7. Marinescu Gabriela, Management public modern, Editura Tehnopress, Iaşi, 
2008, pag.113-179.  
8. Marinescu Gabriela, PetrescuGheorghe, Boldureanu Daniel, Management, 
Editura Gr.T.Popa, Iaşi, 2005, pag.49-67( Decizia); si pag.148-152( Eficacitatea si 
eficienta managementului).  
9. Nicolescu O., Verboncu I. – Fundamentele managementului organizaţiei 
(*,editura Tribuna Economică, 2001;  
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