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1

[iDarl

BItsLIOGRAFIE
penlru ocuparea functici vacantc pe
DI R IiCTOR

determinatd de

l.

LEGEA nr. 95 din

)

Spitalcle, cu modilicirilc gi cornpletirilc ullerioarel
LEGEA nr. ..16 din 2l ianuarie 2003 privind

l{

aprilie 2006 privind

J. ORDINUL nr, L410 din

t2

in domeniul strtrntifii-TitluMI-

decembrie 2016 priv

pacientutui;
aprobarea Normelor de aplicare

a

Legii dreprurilor pacientului nr. 4612003

UOfAnAnB nr. 140 din 2l marrie 2018 pentru
pachetelor de servicii qi a
Contractului-cadru care reglementeaza condi;iile acorddrii asistenlei
medicale, a
medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in
sAnAtatc pentru

anii 2018-2019, cu modificiri qi

HOTARARE nr. 155 din .}0 martie 2017 privind
sAnatate penrru

anii 2017 gi 2018, cu modificdri

dc sin.ltarc penrru anii 2017 5i 2018 gi pentru

ORDINUL nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru
trcbuie sd

Jc

programelor nalionale de

;i

HOTARARE nr. 440 elin 25 iunie 2019 penru
prevederilor HotirArii Guvernului nr.l55/2017
7.

sistemului de asiguriri sociale de

indeplineascl un spital in vederea oblinerii

ORDINUL nr. 1.408 din l2 noiembrie 20I0 privind

girca termenului de aplicare

a

aprobarea programelor nalionale

secliunii A din anexa la aceasla
normelor privind condiliile pe care
zatiei

san

itare de funcfionare

criteriilor de clasificare

a

spilalelor in f'unclie de competenlr, cu modiiicari
$i
9.

ORDI;\UL nr.320 din 15 februarie 2007 privind
administmre a sec{iei/laboruonrlui sau serviciului

modificiri 6i completdri;

conlinutului Contractului de

din cadrul spilalului public, cu

f0. ORDINUL

rr.

921 din 27 iulie 2006 penffu stabi

cadrul spitalului public:

lr. ORDIN nr, 600 din 20 aprilie 2018

atribuliilor comitctului direcror din

privind

Codului controlului intern

manageriai al entitalilor publice;
12.

ORDIN(.IL nr. 1.792 tlin 24 decembric
2002
privind angajareq lichidarea,
ordonarlarea

fi

plata

gi organizanca, evidenta gi
raponarea angalamentelor

13.

ilor

institulJ

ilor publice. precum

pi Iegale;

ORUNIIL nr. l.tOl din 30 sep(embrie
2016 privind
supraveghere, prcvenire

gi .limitare a infecgiilor

sanitarei
14.

aprobarea Normelor metodologice

ticoata Nalionall de S{nitate publici.
Sanitar ..Managementul Spitalului,,,
[jitura public H

Managcr

aprobarea Normelor de
ate asisteniei medicale in unitilile

t qi Perfccfionare
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