
                                                                                                                                                                                                               
 

 
 

 

 

Nr. 4280/12.07.2021. 

 

 

Erată 

la anunțul nr. 2911/14.05.2021 afișat în data de 14.05.2021 la sediul și pe site-ul Spitalului de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci, jud. Olt  

 

 

În cuprinsul anunțului nr. 2911/14.05.2021 afișat în data de 14.05.2021 la sediul și pe site-ul 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, jud. Olt , la BIBLIOGRAFIA – CONCURS 

MEDIC ȘEF DE SECȚIE  se fac următoarele completări: 
 
 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ – CONCURS MEDIC SEF SECTIE  

 

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI: 

 

1) LEGEA 95 – 14 aprilie 2006 – privind reforma in domeniul sanatatii, titlurile II,  VII, XII, XV, 

XVI, cu modificările și completările ulterioare, 

2) HOTARARE Nr. 140/2018 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

contactului-cadru care reglementeazaz conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor 

si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatatae pentru anii 2018 

– 2019, cu modificările și completările ulterioare, 

3) ORDIN Nr. 397/836/2018 din 27 martie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii 

si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a 

medicamentelor si a dispozitivelor meicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru 

anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare, 

4) ORDINUL MS Nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din 

cadrul spitalului public, cu modificările și completările ulterioare, 

5) ORDINUL Nr. 863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al 

spitalelor, cu modificările și completările ulterioare, 

6) ORDINUL MS Nr.  320/2007 privind aprobarea continutului  Contractului de Administrare a 

sectiei/ laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificările și 

completările ulterioare,  

7) ORDINUL MS 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care 

functioneaza in cadrul spitalelor pubice, cu modificările și completările ulterioare,  

8) ORDINUL MS 39 din 2008 – reorganizarea ambulatorului de specialitate a spitalului, cu 

modificările și completările ulterioare, 

9) ORDINUL MS Nr. 919/ 2006 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de 

inregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de activitatea spitalului, cu 

modificările și completările ulterioare, 

10) ORDIN 914 din 26 iulie pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le 

indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificările și 

completările ulterioare, 



11) ORDIN Nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si 

metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor EMITENT: MINISTERUL SANATATII, cu 

modificările și completările ulterioare, 

12) ORDINUL nr. 600/2018 a; Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entitatilor publice; 

 

13) ORDIN nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2018 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 

14) ORDINUL MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 

sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de 

evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru 

dezinfectia mainilor, un functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor 

chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de aplicare a 

dezinfectantenlor chimice in functie de suportul care rmeaza sa fie tratat si a metodelor de 

evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare, cu modificările și completările 

ulterioare, 

15) ORDINUL MS 870 din iulie 2004 REGULAMENT din 1 iulie 2004 privind timpul de munca , 

organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificările și 

completările ulterioare, 

16) ORDINUL MS nr. 1091/2006 din 07/09/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer 

interclinic al pacientului critic, cu modificările și completările ulterioare,  

17) LEGEA 46 din 2003 Legea Drepturilor Pacientului, cu modificările și completările ulterioare, 

18) LEGEA 487 din 2002, *** Republicată, Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 

tulburări psihice; 

19) ORIDNUL MS 488 din 2016, privind Normele de aplicare a Legii sanatatii mintale si a protectiei 

persoanelor cu tulburari psihice nr 487/2002, republicata in 2012, 

20) ORDIN  Nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care 

funcţionează în cadrul spitalelor publice 

21) LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (republicata) privind asigurarea pentru accidente de munca si boli 

profesionale, 

22) Legea nr.319 din 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare, 

23) Hotarare de Guvern 1425 din 2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006. 

 

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR : 

 

 

1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si management Sanitar – Managementul spitalului, editura 

Public Press, 2006 Bucuresti 

http://www.snspms.ro/userfiles/file/ph_pressmanual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf 

 
 

 

http://www.snspms.ro/userfiles/file/ph_pressmanual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf

