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BIBLIOGRAFIE CONCURS: 
 
  - pentru postul de Economist I – studii superioare in cadrul 
    Compartimentului de Management al Calitatii Serviciilor Medicale 

      - pentru postul de referent specialitate studii superioare in cadrul 
        Compartimentului de Management al Calitatii Serviciilor Medicale 

  - pentru postul de asistent medical  principal in cadrul Compartimentului 
   de Management al Calitatii Serviciilor Medicale 
 
 
1. Legea nr. 355/2002 de aprobare si modificare a Ordonantei nr. 39/1998 privind 
activitatea  de standardizare nationala, cu modificarile si completarile ulterioare. 
2. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare ( Titlul VII Spitalele) 
3. Legea 46/2003 – Legea drepturilor pacientului; 
4. Legea 53/2003 Codul muncii republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
5. Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si 
completarile ulterioare  
6. Legea Nr.256 din 05.12.2011pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
7. O.G. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei 
Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
8. H.G.   Nr. 1148 din 18 septembrie 2008     privind componenţa, atribuţiile  şi 
modul de organizare şi funcţionare ale     Comisiei Naţionale de Acreditare a 
Spitalelor 
9. Ordinul M.S. nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 
funcţionare, cu modificările și completările ulterioare 
10.Ordinul M.S. nr 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din 
cadrul spitalului public. 



11. Ordinul M.S. nr. 972/2010  pentru aprobarea Procedurilor, standardelor și 
metodologiei de acreditare a spitalelor cu modificările și completările ulterioare 
12. Ordinul M.S. nr. 1384 din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea 
 modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de  
performanţă a activităţii managerului spitalului public cu modificările și  completările 
ulterioare 
13. Ordinul M.S. nr.975 din 1 octombrie 2012  privind organizarea structurii de 
management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din 
reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale 

       14. Ordin  nr. 1229 / 560/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a 
     performantelor profesionale individuale si a modelului fisei de evaluare a 
     performantelor profesionale individuale; 
     15. Hotararea nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a 
     Salariaţilor 
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BIBLIOGRAFIE CONCURS: 
 
  - pentru postul de Referent specialitate II, cu studii superioare,  
    in cadrul Biroului RUNOS       
 - pentru postul de Referent I A , cu studii medii, in cadrul Biroului RUNOS      
 
1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare ( Titlul VII Spitalele) 
2. Legea 53/2003 Codul muncii republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
3. Legea 46/2003 – Legea drepturilor pacientului; 
4. Ordinul M.S. nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care 

trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 
funcţionare, cu modificările și completările ulterioare 

5. Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli 
profesionale, republicata cu modificările și completările ulterioare 

6. Lege – Cadru nr. 284/2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice 

7. Ordin nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in 
functie de competenta 

8. Ordinul M.S. nr. 972/2010  pentru aprobarea Procedurilor, standardelor și 
metodologiei de acreditare a spitalelor cu modificările și completările ulterioare 

9. Ordin  nr. 53/ 2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la 
nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea cresterii calităţii actului medical 
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate  

10. Ordin nr. 1764 / 2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de 
 urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, 
resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de 
urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică 
11. Ordin nr. 870 din 1 iulie 2004 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului 
privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unitătile publice din 
sectorul sanitar 

       12. Ordin  nr. 1229 / 560/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a 
     performantelor profesionale individuale si a modelului fisei de evaluare a 
     performantelor profesionale individuale; 



     13. Ordinul nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii  
     a unităţilor si subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru 
     personalul cu funcţii de conducere, precum si funcţiile care beneficiază de un număr 
     de clase suplimentare faţă de salariul de bază 
     14. Ordinul  MS nr. 547/ 26.05.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
     acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din 
     anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului 
     plătit din fonduri publice 
     15. Legea  nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și 
     completările ulterioare 
     16. Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi 
    promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din 
    unităţile sanitare publice din sectorul sanitar  
      17. Hotararea nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a 
     Salariaţilor 
      18. Ordinul nr. 1.778 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea normativelor de 
      personal 
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