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

pentru concursul organizat, in perioada 03.01.-13.01.2011, pentru ocuparea functiei de 

manager la Spitalul de Boli Cronice Smeeni 

 

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI 

 

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

2. Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Legea contabilitatatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

4. Legea nr. 346/2002 privind accidentele de munca si bolile profesionale,  cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

6. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 

925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

7. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar – 

preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

8. Ordonanta  Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe 

aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

9. Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

10. Hotararea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului 

Sanatatii Publice , cu modificarile si completarile ulterioare; 

11. Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedura de transmitere fara plata si de 

valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

12. Legea – cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara  a personalului  platit din 

fonduri publice; 

13. Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, 

rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri ri respectarea acordului 

– cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International; 



14. OUG nr. 1/2010 privind unele masuri de reancadrare in functie a unor categorii de 

personal si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar; 

15. Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului 

bugetar; 

16. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv; 

17. Ordinul  ministrului  finantelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor 

publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale; 

18. Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 896/2006 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

19. Ordinul ministrului sanatatii publice  nr. 922/2006 privind aprobarea modelului 

contractului de management al spitalului public, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

20. Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 914/2006 privind aprobarea Normelor privind 

conditiile ce trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei de 

functionare; 

21. Ordinul  ministrului sanatatii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei- 

cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor 

specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 

 

1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar- Managementul 

spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucuresti; 

2. Niculescu O., Verboncu I. – Fundamentele managementului organizational *), 

Editura Tribuna Economica, 2001: 

               - CAPITOLUL 3 – Strategia organizatiei; 

               - CAPITOLUL 4 – Sistemul managerial al organizatiei; 

               - CAPITOLUL 5 – Managementul resurselor umane si motivarea. 

3. Popa I. – Managementul general *) , Editura ASE, 2005: 

               - CAPITOLUL 1 – Fundamentele teoretice ale managementului organizatiei; 

               - CAPITOLUL 5 – Reproiectarea  sistemului de management; 

               - CAPITOLUL 6 –  Cultura organizationala si leadership-ul. 

 

 

 
*) Cartile sunt disponibile si pe site-ul : 

                  http:/www.ase.ro/biblioteca/biblioteca1.asp?id=7 

   

 

  

 

 

 

 


