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COMISIA DE CONCURS 

PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER PERSOANA FIZICA LA 
' SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU 

In conformitate cu art. 5, lit. 3 al Normelor de organizare ~i desfa~urare a oncursului pentru 
ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice aflate In subordinea Consiliului 
Judetean Hunedoara, aprobate prin Dispozitia nr. 203/2019 a Pre~edintelu i Consi liului Judetean 
Hunedoara, bibliografia continand legislatia specifica activitatii spitalului public ~i lucrarile de specialitate 
In domeniul managementului sau managementului sanitar din cuprinsul careia pot fi adresate lntrebari 
cu ocazia sustinerii publice a proiectului de management se stabile~te de catre comisia de concurs ~i se 
publica lmpreuna cu anuntul de concurs. 

Bibliografia pentru concursul/examenul organizat pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica 
la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu este urmatoarea: 

A.Legislatia specifica activitatii spitalului public: 
1. Legea 95/2006 - privind reforma In domeniul sanatatii, cu modificarile ~i completarile ulterioare: 

• Titlul II -programele nationale de sanatate, 
• Titlul IV- Sistemul national de asistenta medicala de urgenta ~i de prim ajutor calificat, 
• Titlul V- Asistenta medicala ambulatorie de specialitate, 
• Titlul VII- Spitalele, 
• Titlul VIII- Asigurarile sociale de sanatate, 
• Titlu l IX- Cardul european ~i cardul national de asigurari sociale de sanatate, 
• Titlul X- Asigurarile voluntare de sanatate, 
• Titlul XI- Finantarea unor cheltuieli de sanatate, 
• Titlul XV- lnfractiuni, 
• Titlul XVI- Raspunderea civila a personalului medical ~ i a furnizorului de produse ~i 

servicii medicale, sanitare ~i farmaceutice, 
• Titlul XVIII Medicamentul , 
• Titlul XIX- Asistenta medicala transfrontaliera, 

2. Legea 273/2006 - privind finantele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare: 
. • Cap. II- Principii, regu li ~i responsabilitati , 

• Cap. Ill- Procesul bugetar, 
• Cap. IV- lmprumuturi, 
• Cap. V- Finantarea institutiilor publice, 
• Cap. VIII- Sanctiuni , 

3. Legea 53/2003 - privind Codul muncii, republicata cu modificarile ~ i completari le ulterioare: 
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• Titlu l II- Contractul individual de munca, 
• Titlul Ill- Timpul de munca ~i timpul de odihna, 
• Titlul IV- Salarizarea, 
• Titlul V- Sanatatea ~i securitatea Tn munca, 
• Titlul VIII- Contractele colective de munca, 
• Titlul IX- Conflictele de munca, 
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4. Ordin 1043/2010- privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetulw de 
venituri ~i cheltuieli al spitalului public cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
5. Hotarare de Guvern nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii ~i a Contractului-cadru 
care reglementeaza conditi ile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor ~i a dispozitivelor 
medicale Tn cadrul ·sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru an ii 2018-2019 cu modificarile 
~i completarile ulterioare; 
6. Ordin 397/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare Tn anul 2018 a Hotararii 
Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii ~i a Contractului-cadru care 
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor ~i a dispozitivelor 
medicale Tn cadru l sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 cu modificarile 
~i completarile ulterioare; 
7. Hotarare de Guvem nr. 155/20.17 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru 
anii 2017 ~i 2018 cu modificarile ~i complet~rile ulterioare; 
8. Ord in nr.377 /2017 privind apro.barea Normelor tehnice de realizare a programelor nation ale de 
sanatate publica pentru anii 2017 ~i 2018 cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
9. Legea 46/2003 privind drepturilor pacientului cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
10. Ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
11. Ordin nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le 
Tndeplineasca un spital Tn vederea obtinerii autorizatiei sariitare de functionare cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 
12. Ordin nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea ~i 
efectuarea garzilor Tn; unitatile publice din sectorul sanitar cu modificarile ~ i completarile ulterioare; 

·· 13. Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice. 
B.Lucrari de specialitate in domeniul managementului si a managementului sanitar: 
1. Managementul spitalului - $coala Nationala de Sanatate Publica ~i Management Sanitar, editura 
public H Press, 2006 Bucuresti; 
2. Popa 1.- Managementul general, editura ASE 2005. 

AVIZA T COMISIA DE CONCURS 

Pre~edinte: - Danciu Emil' - Pre~edinte Consiliul de Administratie al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu 
Membrii: - Demeter loan, 

- Luca Angelica, 
Secretar: - Josan Carmen 


