
BIBLIOGRAFIE CONCURS - DIRECTOR MEDICAL

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI :

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

2. Hotărîrea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru 
care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociala de 
sanatate pentru anii 2014-2015;

3. Ordinul MS/CNAS nr. 619/360 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 
a H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetului de servicii si a Contractului-cadru care 
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 
sanatate pentru anii 2014-2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Ordinul Ministerului Sănătaţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru 
asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului MSP nr. 
1778/2006;

5. Ordinul Ministerului Sănătaţii Publice nr. 914/2006 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;

6. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 916/2006,privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire 
si control al infecţiilor nozocomiale în unităţile sanitare;

7. Hotarirea Guvernului nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar;

8. Ordin al Ministrului Sanatatii Publice nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor comitetului 
director din spitalul public;

9. Ordinul nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a 
spitalelor;

10. Ordin comun MS/CNAS nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari 
sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. Ordin al Ministrului Sanatatii Publice nr. 1782/2006, privind înregistrarea şi raportarea statistică a 
pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu 
modificările şi completările ulterioare;



12. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si 
promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;

13. Legea nr. 46/2003, privind drepturile pacientului, şi Normele de aplicare a acesteia (Ordinul MSP 
nr. 386/2004);

14. Legea nr. 487/2002, republicata-Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 
psihice, cu modificarile si completarile ulterioare şi Normele de aplicare a acesteia(Ordinul MSP nr. 
372/2006);

15. Legea 53/2003- Codul muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

16. Ordinul nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;

17. OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,  cu modificarile si completarile 
ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr.
34/2006, cu modificarile si completarile ultrioare;

18. Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea 
si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

19. Ordinul MS nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalului in functie de 
competenta si Ordinul MS nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime 
obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, cu modificarile si completarile 
ulterioare;

20. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehmice privind gestionarea deseurilor 
rezultate din activitatile medicale si ale Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de 
date privind deseurile rezultate din activitatile medicale;

21. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 698/2001 pentru aprobarea Metologiei privind angajarea, 
transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a 
altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice, modificat prin Ordinul 
Ministrului Sănătăţii nr. 378/2002 si prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1266/2012.

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR :

1. Scoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul Spitalului- 2012, 
Bucuresti ;



TEME –CADRU PENTRU PROIECTUL /LUCRAREA DE SPECIALITATE 

- DIRECTOR MEDICAL -

1. Imbunatatirea structurii, eficentizarii si organizarii spitalului.

2. Evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate.

3. Dezvoltarea platoului tehnic pentru interventii diagnostice si terapeutice.

4. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii ( calitatea serviciilor, calitatea 
datelor raportate, calitatea personalului , gradul de satisfactie al pacientului ).

5. Analiza activitatii spitalului pe tipuri de servicii furnizate si propuneri de 
imbunatatire a activitatii medicale.

6. Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare in cadrul spitalului.

7. Implementarea protocoalelor de practica medicala in spital.

8.  Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta de utilizare a serviciilor.



BLIOGRAFIE CONCURS – DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI :

1.     Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

2.     Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilă a instituţiilor publice; Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile 
de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.     Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare;

4.     H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare referitoarea la contractele de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

5.     Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6.     Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiior publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

7.     Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;

8.     Ordonanţa nr. 119/1999 completată cu Legea nr. 84/2003;

9.     Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile 
ulterioare – Titlul VII – Spitale;

10. Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. Ordinul nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului 
sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile 
ulterioare;



13. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate 
în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de 
valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

15. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

             16. Hotărîrea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a   
Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de 
asigurari sociala de sanatate pentru anii 2014-2015;

               17. Ordinul MS/CNAS nr. 619/360 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in 
anul 2014 a H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetului de servicii si a Contractului-cadru care 
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anii 2014-2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

   18. Ordonanta de Urgenta nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si 
competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

    19. Hotararea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul 
Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

    20. Ordin nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metologiei de 
acreditare a spitalelor;

    21. Ordonanţă nr. 70/2002 privind administrarea unităţior sanitare publice de interes 
judeţean şi local, cu modificarile si completarile ulterioare;

    22. Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului 
public;

                     23. Ordin nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului contractului de management al 
spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR :

1. Scoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul Spitalului- 2012, 
Bucuresti ;



TEME PROIECT /LUCRARE

- DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL –

1.  Strategia managementului in domeniul achizitiilor publice.

2. Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli în vederea eficientizării 
activității spitalului.

3. Analiza situatiei economico-financiare a spitalului.

         4. Gestionarea mijloacelor financiare,  a resurselor materiale si umane la nivelul 
spitalului.

5. Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private.

6. Stategia managementului in activitatea de investitii, in echipamente, 
modernizarea de sectii, extinderi,  reparatii capitale.

7.  Utilizarea DRG-ului ca instrument de management financiar.

8. Metode de crestere a eficientei utilizarii resurselor financiare disponibile 
pentru sanatate.

9.  Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta economico-
financiari.



BLIOGRAFIE CONCURS – DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI :

1.     Legea Spitalelor nr. 95/2006, Titlul VII– Spitale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            2. Hotărarea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a   
Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de 
asigurari sociala de sanatate pentru anii 2014-2015;

3. Ordinul MS/CNAS nr. 619/360 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in 
anul 2014 a H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetului de servicii si a Contractului-cadru care 
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anii 2014-2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.  Ordonanţă de Urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.     Legea nr. 46/2003, privind drepturile pacientului şi Normele de aplicare a acesteia (Ordinul 
MSP nr. 386/2004);

6. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.     Ordin nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală 
spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii publice nr. 
1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.  Ordinul nr. 914/2006, privind aprobarea Normelor privind obţinerea autorizaţiei de 
funcţionare a spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 916/2006 privind organizarea supravegherii, prevenirii şi 
controlul infecţiilor nozocomiale;

10. Ordinul nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Ordinul nr. 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru 
unităţile sanitare;



12. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile 
ulterioare;

13. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare referitoarea la contractele de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

14. Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului 
public;

15. Ordin nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si 
a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

16. Ordin nr. 1209/2006 pentru aprobarea competenţei şi atribuţiilor consiliului etic ce 
funcţionează în cadrul spitalelor publice;

            17. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehmice privind gestionarea 
deseurilor rezultate din activitatile medicale si ale Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale ;

18. Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, 
organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

             19. Ordinul nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de 
acreditare a spitalelor.



TEME PROIECT /LUCRARE 

- DIRECTOR DE INGRIJIRI –

1.  Controlul infecţiior nosocomiale în spital.

2.   Comunicarea asistent – pacient: percepţie, profesionalism, deontologie 
medicală.

3. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calității.

4. Procesul de analiza a nevoii de formare in sanatate.

5. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii 
spitalului.

6.  Managementul activitatilor destinate asigurarii corfortului hotelier, a hranei 
pacientului.


