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Tematica si Bibliografia pentru concursul/examenul organizat pentru 
ocupare a funcției de director medical, funcție specifică Comitetului 

Director al Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina

A. DIN DOMENIUL LEGISLAȚIEI
1) Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 

modificările și completările ulterioare, Titlurile VII, VIII, IX, XI, XVI, XVIII.
2) Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (Codul Muncii), cu modificările și completările 

ulterioare.
3) Legea nr.487 din 11 iulie 2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu 

tulburări psihice.
4) Legea drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003, cu modificările și 

completările ulterioare.
5) Hotărârea Guvernului nr.140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de 

servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței 
medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările 
ulterioare.

6) Hotărârea Guvernului nr.1102 din 17 decembrie 2020 privind prelungirea termenului 
de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării 
asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru 
prorogarea unor termene, precum și pentru completarea anexei nr. 2 la aceasta.

7) Ordinul ministrului sănătății nr.921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuțiilor 
Comitetului director din cadrul spitalului public;.

8) Ordinul ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate nr.836 din 27 martie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării 
asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și 
completările ulterioare.

9) Ordinul ministrului sănătății publice nr.914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea 
normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 
obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificări și completări ulterioare.
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10) Ordinul ministrului sănătății publice nr.1628 din 24 septembrie 2007 privind 
aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua 
Ministerului Sănătății Publice.

11) Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792 din 24 decembrie 2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 
plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea 
angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.

12) Ordinul ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate nr.1200 din 18 decembrie 2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor 
Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în 
anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței 
medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum și pentru completarea 
acestuia.

13) Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 25 din 30 
ianuarie 2012 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim 
de spitalizare continuă și a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru 
care se solicită revalidarea.

14) Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 840 din 29 
martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al 
datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de 
spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor 
neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se 
solicită reconfirmarea, cu modificările și completările ulterioare.

15) Ordinul ministrului sănătății nr.1043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, 
cu modificările și completările ulterioare.

16) Ordinul ministrului sănătății nr.446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea 
Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor.

17) Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind 
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

B. LUCRĂRI DE SPECIALITATE
- Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar - Managementul 

spitalului, Editura Public H Press, 2006, București.
- Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar - Suport de curs I, 

Suport de curs II - Capitolele: Managementul crizei, Performanța spitalului, Relații 
Publice de Sănătate, Legislație accesare fornduri europene, Pachet general de 
servicii-tichete de sănătate, Modele de descentralizare la nivel european, Sisiteme 
de sănătate.

Manager,
Dr.lrina Minescu
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