
 
 

 

 

 

B I B L I O G R A F I E 

pentru concursul de ocupare a funcţiei de DIRECTOR MEDICAL 

la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa 

 

 

A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI 

1. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în 

domeniul sănătăţii-TITLUL VII, TITLUL VIII; 

2. O.M.S nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare 

pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor 

recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a 

dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de 

evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare; 

3. O.M.S.P. nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din 

cadrul spitalului public 

4. O.M.S.P. nr.914 din 26 iulie 2006 (*actualizat*) pentru aprobarea normelor privind 

condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare 

de funcţionare 

5. O.M.S. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

6. O.M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 

7. LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) drepturilor pacientului 

8. O.M.S. nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr. 46/2003 

9. O.M.S.P. nr. 1.764 din 22 decembrie 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. 

10. O.M.S. nr. 870 din 1 iulie 2004 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului privind 

timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar 

11. HOTĂRÂRE nr. 34 din 21 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului 

12. LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) pentru protecţia persoanelor cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date  

13. O.M.S.P. nr.914/2006(*actualizat*)  pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care 

trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare. 

14. LEGEA nr. 487 din 11 iulie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) sănătăţii mintale şi a 

protecţiei persoanelor cu tulburări psihice 



15. O.M.S. nr. 488 din 15 aprilie 2016 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 

16. ORDINUL Ministerului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul 

asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate. 

17. O.M.S.P. nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului. 

18. O.M.S. nr.375/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de sănătate 

mintală. 

19. O.M.S. nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi 

acreditare a spitalelor. 

20. O.M.S.P. nr.1706/2007 (*actualizat*) privind conducerea şi organizarea unităţilor şi 

compartimentelor de primire a urgenţelor. 

21. ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015 (*actualizat*) pentru aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice; 

22. LEGEAnr.53/2003 CODUL MUNCII, (**republicată**)(*actualizată*)  

23. LEGEA nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  

24. O.M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, 

grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 

sanitar, cu modificările şi completările ulterioare. 

25. H.G. nr.286/2011(*actualizată*)  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

26. O.M.S. nr. 547 din 26 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 

sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-

cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

27. LEGEA nr.307/2006, (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor.(numai Cap.I si 

Cap.II -Sectiunea 1 si Sectiunea a 6-a). 

28. LEGEA nr.346/2002, (**republicată**) privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli 

profesionale, cu modificările si completările ulterioare, (numaiCap.I,Cap.V si Cap.VI). 

29. LEGEA dialogului social nr.62/2011, (**republicată**)(*actualizată*) (numai Titlul II 

Cap.II Sectiunea a 5-a si Titlul VIII Cap.I-V). 

30. ORDINUL Ministrului Sănătăţii nr. 320/2007 (*actualizat*), privind aprobarea continutului  

Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului 

public. 

 

II. DOMENIU : MANAGEMENT SANITAR 

1. Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar - Managementul Spitalului, 

București, 2009. 

 

III. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa 

 

 

 

 
MANAGER INTERIMAR, 

Dr. Cristina Mihaela BACER 

 

 


