
BIBLIOGRAFIE
PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE DIRECTOR DE iNGRIJIRI AL

SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA RE~ITA

I. DOMENIU: LEGISLATIE
1. LEGEA nr. 95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii, republlcata:

~ Titlul VII - Spitalele;
~ Titlul XVI - Raspunderea civila a personalului medical ~i a furnizorului de produse !?i servicii

medicale, sanitare !?i farmaceutice;
2. O.M.S. nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia

~i sterilizarea in unitatile sanitare publice !1i private, tehnicii de lucru !1i interpretare pentru testeIe de
evaluare a eflclentei procedurii de curatenie ~i dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia
mainilor, in functie de nivelul de rise, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de
suportul care urmeaza sa fie tratat ~i a metodelor de evaluare a derularli ~i eflcientei procesului de
sterilizare

3. H.G. nr. 161 din 16 martie 2016 (*actualizata*) pentru aprobarea pachetelor de servicii §i a
Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordaril aslstentet medicale, a medicamentelor ~i a
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

4. O.M.S. nr. 1.043 din 16 iulie 2010 (*actualizat*) privind aprobarea Normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al spitalului public

5. O.M.S.P. nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului
public

6. O.M.S.P. nr.914 din 26 iulie 2006(*actualizat*) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care
trebuie sa Ie indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

7. O.M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire ~i

Iimitare a infectiilor asociate aslstentei medicale in unita1ile sanitare
8. O.M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea

deseurilor rezultate din activitati medicale §i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala
de date privind deseurile rezultate din activitati medicate

9. LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 (*actualizata*)drepturilor pacientului
10.0.M.S. nr. 1.408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in

funqie de cornpetenta
11.0.M.S.P. nr. 1.764 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de

urgenta locale, judelene §i regionale din punctul de vedere al cornpetentelor, resurselor materiale ~i

umane ~i al capacltatll lor de a asigura asistenta medicala de urgenta ~i ingrijirile medicate definitive
paclentilor aflati in stare critica

12.0.M.S. nr. 55 din 25 ianuarie 2010 privind transportul pacientilor care nu se afla in stare critica
efectuat de catre serviciile publice de arnbulanta

13.0.M.S. nr. 870 din 1 iulie 2004 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de
munca, organizarea §i efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar

14.0RDONANTA DE URGENTA nr. 144 din 28 octombrie 2008 (*actualizata*) privind exercitarea
profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de rnoasa ~i a profesiei de asistent medical, precum
~i organizarea ~i functionarea Ordinului Asistentllor Medicali Generali~ti, Moaselor §i Aslstentilor
Medicali din Romania
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