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

pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager - persoană 
fizică, din Spitalul Judetean de Urgenta „Dr.  Fogolyan Kristof „ Sf. 

Gheorghe 
 

A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI 
 

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă 
şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea 
Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune 
prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006; 

7. Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice nr. 330/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

8. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi 
controlul financiar-preventiv, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

9. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituţiilor publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea 
nr.493/2003; 

10. Legea nr.215/2001 - legea administratiei publice locale cu    
      modificarile si completarile ulterioare  
11.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul     
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 



Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
12. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru 
aprobarea Normelor metodologice generale privind exercitarea 
controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

14. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1043/2010 privind 
aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de 
venituri şi cheltuieli al spitalului public; 

15. Legea nr.273/2003 privind  finanatele publice locale , Capitolele I , 
II si  III  ; 

16. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006 privind aprobarea 
Normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un 
spital în vederea obţinerea autorizaţiei de funcţionare a spitalelor, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

17. Ordinele ministrului sănătăţii publice nr. 1029/2010, 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; Ordinul ministrului sănătăţii publice 
nr. 1030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru 
asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal 
aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a 
cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru 
baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară 
din unităţile sanitare de învăţământ; şi Ordinul ministrului sănătăţii 
publice  nr.1031/2010 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; 

18. Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor 
naţionale de sănătate pentru anul 2010; 

19. Ordinul nr. 264/407/2010 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea 
Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate 
în anul 2010; 



20. Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-
cadru privind condiţiile asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010; 

21. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 265/408/2010 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Contractului-cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 
B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 
 
1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – 
Managementul spitalului, Editura Public H Press, 2006, Bucureşti. 
 

 
 

Preşedintele  Consiliului de Administraţie 
Dr. Vass Levente 

Preşedinte comisie de concurs 
 


