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pentru concursul organizat in vederea ocup6rii funcliei de manager - persoand frzicd -

al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicoale" Roman

l.Legea nr. 9512006 privind reforma in domeniul sen5tdtii, republicat5, cu modificdrile

9i completirile ulterioare - Titlul VII Spitalele;
2.H.G. nr. 14012018 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului - cadm
care reglementeazE condiliile acord6rii asistenlei medicale, a medicamentelor qi ,a

dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigur6ri sociale de sdnitate pentru anii
2018-2019, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
3.Ordin MS/CNAS nr. 397183612018 privind aprobarea Normelor metodologice de

aplicare in anul 2018 a H.G. nr. 14012018;
4.Ordin M.S.P. nr. 91412006 pentru aprobarea Normelor privind condiliile pe care
trebuie si le indeplineasci un spital in vederea ob(inerii autorizaliei sanitare de

func1ionare, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;
5.Ordin M.S. nr. ll0112016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire q,i

limitare a infecliilor asociate asistenfei medicale in unitElile sanitare, cu modificarile r;i

completarile ulterioare;
6.Ordin M.S. nr. 138412010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de
management qi a listei indicatorilor de performan@ a activitefi managerului spitalului
public, cu modific6rile qi completirile ulterioare;
T.Ordin M.S. nr. 92112006 pentru stabilirea atribu{iilor comitetului director din cadn:rl
spitalelor publice;
8.Ordin M.S. nr. 1091/2010 privind centralizarea consumului de medicamente di,n

unitefle sanitare, cu paturi;
9.H.G. nr. 142512006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii securit5lii qi sSndtfuii in munci nr. 31912006, cu modificdrile ;ii
completirile ulterioare;
l0.Ordin M.S. nr. l470l20ll pentru aprobarea criteriilor privind angajarea ;ii
promovarea in func{ii, grade qi trepte profesionale a personalului contractual din
unitefle sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificirile gi completirile ulterioare;
ll.Legea finatelor publice locale nr. 27312006, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;
l2.Ordinul M.F.P. nr. 179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonan(area gi plata cheltuielilor instituliilor publice, precum r;i

organizarea, evidenta gi raportarea angajamentelor bugetare qi legale, cu modificdrile r;i

completirile ulterioare;
l3.Legea nr 53/2003 - Codul muncii republicata, cu modificlrile qi completdrile
ulterioare;
l4.Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modificdrile gi complet6rile
ulterioare;
15.H.G. nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizilie publicd/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016;
l6.Legea nr. 4612003 privind drepturile pacientului, cu modificirile 9i completdrile
ulterioare;
lT.Ordin M.S. nr. 1.41012016 privind aprobarea Normelor de aplicare a lTegii dreptului(rutz



pacientului nr. 4612003.
lS.Ordin S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entitdtilor publice;
l9.Ordinul MS nr. 32312011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor
minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in func1ie de competenta, cu
modific6rile si completirile ulterioare;
20. Ordin MS nr. 1408 12010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor irn

functie de competen{i
2l.Legea 48712002, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari
psihice, republicata;
22. Ordin nr. 48812016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sanatatii mintal,e
nr. 48712002, cu modificarile si completarile ulterioare;
23.Ordin MS nr. 1100/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce s,e

elibereazd pacientului pentru serviciile medicale primite
24.Ordin MS nr. 1043,t2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborare.a
bugetului de venituri fi cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile
ulterioare;
25.Ordonanta nr. ll9ll999 republicat5 privind controlul intern/managerial qi controluLl
financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
26.Ordin MS nr. 109112006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic aJ

pacientului critic
27.Ordin MS nr. 44612017 privind aprobarea Standardelor, procedurii gi metodologiei
de evaluare gi acreditare a spitalelor
28.Lege nr. 54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public, c'u
modificarile si completarile ulterioare;
29.Ordin MS nr. 96112016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curijareeL,
dezinfeclia qi sterilizarea in unitelile sanitare publice qi private, tehnicii de lucru i;i
interpretare pentru testele de evaluare a eficienlei procedurii de curd{enie qi dezinfec{io,
procedurilor recomandate pentru dezinfeclia miinilor, in funclie de nivelul de ris<;,

metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in func1ie de suportul care urmeazd sd
fie tratat gi a metodelor de evaluare a derulErii qi eficienfei procesului de sterilizare, cu
modificarile si completarile ulterioare;
3O.Ordin MS nr. 122612012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
degeurilor rezultate din activitali medicale qi a Metodologiei de culegere a datelor pentru
baza na1iona16 de date privind deqeurile rezultate din activitili medicale

u
-r//


