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COMISIA DE CONCURS

eENTRU OCUnAREA FUNCTIEI DE MANAGER PERSOANA rztCA m
SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD

in conformitate cu art. 5, alin. 3 al Normelor de organizare gi desfigurare a oncursului pentru

ocuparea func[iei de manager persoani fizici din spitalele publice aflate in subordinea Consiliului

Jude[ean Hunedoara, aprobate prin Dispozilia nr. 20312019 a Pregedintelui Consiliului Judelean

Hunedoara, bibliografia' con[indnd legisialia specifici activitd[ii spitalului public ai lucririle de

specialitate in dorieniul managementului iau managementului sanitar din cuprinsul cireia pot fi

adresate intrebi6 cu ocazia suslinerii publice a proiectului de management se stabilegte de citre

comisia de concurs gi se publicd impreund cu anun[ul de concurs.

Bibliografia pentru concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcfiei de manager persoani fizicd

la Sanatoriulde Pneumoftiziologie Brad este urmitoarea:

A. Legislalia specifici activitatii spitalului public:

1. Legea 95/2006 - privind reforma in domeniul sinititii, republicata cu modificirile 9i

completirile ulterioare:
o Titlul ll -programele nationale de sanatate,

o Titlul lV- Sistemul nalional de asisten[i medicald de urgenti 9i de prim ajutor calificat,

o Titlul V- Asistenta medicali ambulatorie de specialitate,

o TitlulVll-Spitalele,
o Titlul Vlll- Asigurdrile sociale de sdnitate,
o Titlul lX- Carduleuropean gi cardul national de asiguriri sociale de sdnitate,
o Titlul X- Asigurdrile voluntare de sindtate,
o Titlul Xl- Finantarea unor cheltuieli de sinitate,
. TitlulXV-lnfractiuni,
. Titlul XVI- Rispunderea civilS a personalului medical 9i a furnizorului de produse gi

servicii medicale, sanitare gi farmaceutice,
o Titlul XVlll Medicamentul,
. Titlul XIX- Asistenli medical6 transfrontalieri,

2. Legea 2rc12A06 - privind finan[ele publice locale cu modificdrile gicompletdrile ulterioare:

o Cap. ll- Principii, reguli 9i responsabilititi,
. Cap, lll- Procesul bugetar,

. Cap, lV- imprumuturi,

. Cap. V- Finantarea institu{iilor publice,

. Cap. VIll- Sanctiuni,

3. Legea 53/2003 - privind Codul muncii, republicati cu modificdrile gi completirile ulterioare:

o Titlul ll- Contractul individualde muncd,

r Titlul lll- Timpul de munci $i timpul de odihna,
. Titlul lV- Salarizarea,
. Titlul V- Sinitatea 9i securitatea tn muncd,



o Titlul Vlll- Contractele colective de muncd,

o Titlul lX- Conflictele de muncd,

4. Norme metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri gi cheltuieli al spitalului public

aprobate prin Ordinul rc4312010, cu modificdrile gicompletirile ulterioare.

5. HotirAre de Guvern nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului-cadru

care reglementeazd condi{iile acorddrii asistentei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor

medicale in cadrul sistemului de asiguririsociale de sindtate pentru anii 2018-2019 cu modificirile
gi completirile ulterioare;
6. Norme metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotir0rrii Guvernului nr, 14012018 pentru

aprobarea pachetelor de servicii gi Contractul-cadru care reglementeazi condiliile acordirii
asistentei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asiguriri
sociale de sinitate pentru anii 2018-2019 aprobate prin Ordinul 39712018, cu modificirile gi

completdrile ulterioare;

7. HotirAre de Guvern nr.15512017 privind aprobarea programelor nalionale de sinitate pentru

anii2017 gi 2018 cu modificirile gicompletirile ulterioare;

L Norme tehnice de realizare a programelor nalionale de sinitate publici pentru anii 2017 gi

2018 aprobate prin Ordinul nr.37712017 cu modificdrile gicompletirile ulterioare;

9. Legea 4612003 privind drepturilor pacientului cu modificdrile Ei completirile ulterioare;

10. Ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

11. Norme privind conditiile pe care trebuie sd le indeplineasci un spital in vederea oblinerii

autorizatiei sanitare de functionare aprobate prin Ordinul nr.914/2006, cu modificdrile gi

completirile u lterioare;

12. Ordin nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munci, organizarea gi

efectuarea girzilor in unititile publice din sectorul sanitar cu modificirile gi completdrile ulterioare;

13, Ordin 600/2018 pentru aprobarea Coduluicontrolului intern managerialalentiti{ilor publice,

B.Lucrari de specialitate in domeniul managementului si a managementuluisanitar:
1. Managementul spitalului - $coala Nalionali de Sinitate Publici gi Management Sanitar, editura
public H Press,2006 Bucuresti;
2. Popa l.- Managementulgeneral, editura ASE 2005,
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