CONSILIUL LOCAL SMEENI

SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI
SMEENI, STR. PRINCIPALA, NR.991, JUDETUL BUZAU

Nr. 1114/08.05.2017

BIBLIOGRAFIA

Pentru concursul de ocuapre a functiei de director medical, persoana fizica, din
Spitalul de boli cronice Smeeni judetul Buzau
A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI :
• Legea 95/2006 privind reforma in doemeniul sanatatii cu modificarile si
completarile ulterioare – totlul VII- spitale;
• Ordinul nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare in anul
2017 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016, modificata si completata, pentru
aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului- cadru care
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului
de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016 – 2017 ;
• Ordinul MS.nr. 870/01.07.2004 pentru aplicarea Regulamentului privind
timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din
sectorul sanitar, actualizata;
• Ordinul MS nr.921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director
din cadrul spitalului public;
• Ordin MS nr.919/27.07.2006 privind aprobarea Normelor metodologice de
inregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de
activitatea spitalului, actualizata;
• Ordinul nr. 1096/2016 privind modificarea și completarea Ordinului
ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind
condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii
autorizației sanitare de funcționare
• Legea nr.53/2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
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• Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile
sanitare;
• Legea nr.346/2002 privind accidentele de munca si boli profesionale cu
modificarile si completarile ulterioare si Normele de aplicare;
• HG nr.1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, actualizata;
• Ordin MS nr. 446/2017 privind aprobarea standardelor, procedurii si
metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor
• ORDIN Nr. 698 din 9 septembrie 2001 pentru aprobarea unor metodologii
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
• Ordinul MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor
Consiliului etic ce functioneaza in cadrul spitalelor publice;
• Ordinul MS nr. 146/2015 privind implementarea mecanismului de feetbeck
in unitatile sanitare publice din sistemul de sananate romanesc;
• Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, actualizata.
B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR
• Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management SanitarManagementul spitalului, editura Public H.Press,2006, Bucuresti;
• Nicolescu O, Verboncu I.- Fundamentele managementului organizatiei
(editura Tribuna Economica 2001)
• Popa I. - Management general (Editura ASE 2005)
• Popa I. – Management strategic (Editura Economica 2005)
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