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BIBLIOGRAFI - CONCURS MEDIC F SEC

l,Legea nr.95/2006 privind
ulterioare - Titlul VII Spitale;

reforma in domeniul sinitdlii, cu modificErile qi let6rile

2.Ordinul Ministerului SAnataf ii nr. 921/2006 penlru stabilirea atribuliilor comitetului
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din cadrul spitalului public, cu modificirile qi complet6rile ulterioare;

3.Ordinul Ministerului S[n6telii nr.863/2004 pentru aprobarea atributiilor si com

consiliului medical al spitalelor, cu modificirile gi completdxile ulterioaxe;

4.Ordinul Ministerului Sinitdlii nr.320/2007 privind aprobarea confinutul Contractul

admini strare a secliei/laboratorului sau

modifi cdrile qi completdrile ulterioare;
serviciului medical din cadrul spitalului public,

S.Ordinul Ministerului Sendtatii ff.1.502/2016 pentru

Consiliului etic care funclioneazd in cadrul spitalelor
ulterioarel
6.Ordinu1 Ministerului sanataii m. 1.10l/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,

prevenire gi limitare a infecJiilor asociate asistentei medicale in unit6lile sanitare, cu

modific6rile si completdrile ulterioare;
T.Ordinul Minister;lui SAn6t6lii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului pdvind timpul

de munca, organizarea Ei efectuarea gdrzilor in unitaile sanitare publice, din sectorul sanitar,

cu modificarile qi completarile ulterioarel
8.Legea drepturilor pacienlilor nr.46l2003, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
g.tegea sanatalii mintale qi a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487 /2002,

republicat6, cu modihcdrile qi completirile ulterioare;

td.Ordinul Ministerului S6nitdlii nr.488/2016 pentru aprobarea Notmelor de aplicare a Legii

sandtafi mintale gi a protec{iei persoanelor cu tulburdri psihice nr. 487/2002 cu modihcdrile gi

completdrile ulterioare;
ll.Ordinul Ministerului s6n6tdlii ff. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de

specialitate al spitalului cu modific6rile qi completirile ulterioare;

aprobarea componenlei qi a atribuliilor
publice, cu modificirile gi complet6rile
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l2.Ordinul Ministerului Sin5tSlii nr. 9i9 / 2006 privind aprobarea normelor metodologice de
inregistrare, stocare, prelucrare gi transmitere a informaliilor legate de activitatea spitalului, cu
modificdrile Ei completArile ulterioare;
13. Ordinul Ministerului Sinetdlii nr. 914 / 2006 pentru aprobarea normelor privind condiJiile
pe care trebuie sd le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizaliei sanitare de
funclionare, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
l4.Ordinul Ministerului SAnat{ii ff. 446 12017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii qi
metodologiei de evaluare gi acreditare a spitalelor, cu modificirile gi complettuile ulterioare;
l5.Ordinul Ministerului Sanatdtii ff. 1.40812010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a
spitalelor in funclie de competenld, cu modifictuile qi completarile ulterioare;
l6.Ordinul Secretaxiatului General al Guvemului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului
controlului intem managerial al entitAtilor publice cu modifica.ri1e qi completirile ulterioare;
lT.Ordinul Ministerului Sinitdlii nr. 96112016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curSlarea, dezinfecJia qi sterilizarea in unitdjile sanitare publice qi private, tehlicii de lucru qi
interpretaxe pentru testele de evaluare a eficienlei procedurii de curalenie $i dezinfectie,
procedurilor recomandate pentru dezinfeclia m6inilor, in funclie de nivelul de risc, metodelor
de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaz6 sd fie ffatat qi a
metodelor de evaluare a derulirii gi eficienJei procesului de sterilizare, cu modific6rile qi
completirile ulterioare;
l8.Legea nr. 346 din 5 runie 2002 (*republicatS*) privind asigurarea pentru accidente de
muncd 9i boli profesionale, cu modificirile qi completirile ulterioare.
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