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BibliograJia de concurs pentru ocupareafuncliilor de

$ef Sec(ia clinicd gustroenterologie ;i $ef Sec(ia clinicd pediatrie V

1. LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reformain domeniul sAnAtdtii, cu modificdrile qi
complet[rile ulterioare.

2. ORDIN M.S. nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer
interclinic al pacientului critic, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

3. HOfAnAnp de Guvern nr. 14012018 pentru aprobarea pachetelor de servicii qi a
Contractului - cadru caro reglementeaz[ conditiile acorddrii asisten]ei medicale, a
medicamentelor gi a dispo:ritivelor medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de
s6n6tate pentru anii 2018-2019.

4. ORDIN nr.39712018 privin.d aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a
Hotdr6rii Guvernului nr. 14012018 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului -
cadru care reglementeazd condiliile acorddrii asistenlei medicale, a medicamentelor gi a
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigur6ri sociale de sdndtate pentru anii 2018

-2019.
5. ORDIN M.S. nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condi(iile pe care

trebuie si le indeplineascd un spital in vederea oblinerii autorizaliei sanitare de funclionare
(inclusive anexele nr.1,2,3,4), cu modific6rile qi completirile ulterioare.

6. ORDIN M.S. nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea degeurilor rezu.[tate din activitSli medicale gi a Metodologiei de culegere a
datelor pentru bazanafionalii de date privind deqeurile rezultate din activitali medicale.

7. ORDIN M.S. nr. 320 din lji februarie 2007 privind aprobarea conJinutului Contractului de
administrare a secfiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public.

8. ORDIN M.S. nr. 44612017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii gi metodologiei de
evaluare gi acreditare a spitalelor.

9. ORDIN M.S. nr. 87012004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncd,
orgarizarea gi efectuarea gfuzilor in unitSlile publice din sectorul sanitar, cu modificarile Ei
completdrile ulterioare.

10. LEGEA nr. 4612003 priv'ind drepturile pacientului, cu modific6rile gi completf,rile
ulterioare.

1l.ORDIN M.S. nr. 141012016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor
pacientului w. 4612003.

12. Ordinul M. S. w. 110112016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire gi
limitare a infecfiilor asociate asistenlei medicale in unitalile sanitare.

13. Ordinul M. S. nr. 96112'016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curdlarea,
dezinfectia gi sterilizarea lin unitElile sanitare publice qi private, tehnicii de lucru qi
interpretare pentru testele cle evaluare a eficienlei procedurii de curd{enie gi dezinfecfie,
procedurilor recomandate pentru dezinfectia mdinilor, in funcfie de nivelul de risc,



metodelor de aplicare a dez,infectantelor chimice in func{ie de suportul care urneazd, sd fie
tratat gi a metodelor de evaluare a derulirii qi eficienlei procesului de sterilizare.

I 4. LEGEA m. 307 12006 privin.d apararea impotriva incendiilor.
15. LEGEA w.31912006 a securitdlii qi sdndtdlii in muncd.
16. Managementul spitalului, $coala Nalionala de Sdndtate Publicd Ei Management Sanitar -

Editura Public H Press, 2005, Bucuregti.

Bibliogratia de concurs pentru ocupareafancliilor de

$ef Serviciul de anatomie patologicd, $ef Laborutor de radiologie ;i imagisticd medicald,

1. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sin6tdlii, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare.

2. ORDIN M.S. nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiliile pe care
trebuie sd le indeplineascd un spital in vederea oblinerii autoriza{iei sanitare de funcfionare
(inclusive anexele nr.1,2,3,, 4), cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

3. ORDIN M.S. nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea degeurilor rezultate din activitdli medicale qi a Metodologiei de culegere a
datelor pentru bazana\ionald de date privind degeurile rezultate din activitSli medicale.

4. ORDIN M.S. nr. 320 din 1:5 februarie 2007 privind aprobarea con{inutului Contractului de
administrare a secfiei/laboralorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public.

5. ORDIN M.S. nr. 44612017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii qi metodologiei de
evaluare qi acreditare a spitalelor.

6. ORDIN M.S. nr. 87012004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca,
organizarea qi efectuarea gdrzilor in unitAlile publice din sectorul sanitar, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare.

7. LEGEA ff. 4612003 prirrind drepturile pacientului, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.

8. ORDIN M.S. nr. 141012016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor
pacientului nr. 4612003.

9. ORDINUL M. S. nr. 1l0l/2016 privind aprobareaNormelor de supraveghere, prevenire qi
limitare a infecliilor asociate asistenlei medicale in unitdlile sanitare.

10. ORDINUL M.S. nr. 96112016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curllarea,
dezinfectia gi sterilizarea in unitafile sanitare publice qi private, tehnicii de lucru gi
interpretare pentru testele de evaluare a eficienlei procedurii de curdfenie gi dezinfec]ie,
procedurilor recomandate pentru dezinfectia mdinilor, in funclie de nivelul de risc,
metodelor de aplicare a dez;infectantelor chimice in funclie de suportul care urmeaz[ s6 fie
tratat gi a metodelor de evalruare a derul[rii gi eficien{ei procesului de sterilizare.

I 1. LEGEA w. 30712006 privin.d apararea impotriva incendiilor.
12. LEGEA nr.31912006 a securitllii qi sdndtdtii in munc6.
13. Managementul spitalului, $coala Na{iona16 de Sdndtate Publicd qi Management Sanitar -

Editura Public H Press, 2005, Bucuregti.

Bibliografia de concurs pentru ocupareafuncliilor de

$ef Laborator de unalize medicale

l. Standardele SR EN ISO 15189:2013, laboratoare medicale. Cerinle pentru calitate;i
competenfd qi SR ISO 15190:2005, laboratoare medicale. Cerinfe pentru securitate sunt
garanfia calitatii, competenlei gi securitdlii laboratoarelor medicale.

2. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sAnAtEIii, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare.
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10.

ORDINUL ff. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funclionarea laboratoarelor de
analize medicale.
ORDIN M.S. nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiliile pe care
trebuie sI le indeplineascd un spital in vederea oblinerii autorizaliei sanitare de funclionare
(inclusive anexele nr. 1,2,3i,4), cu modificdrile gi compler[drile ulterioare.
ORDIN M.S. nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deqeurilor rezultate din activitlti medicale gi a Metodologiei de culegere a
datelor pentru baza nationald de date privind deqeurile rezultate din activitdli medicale.
ORDIN M.S. nr. 320 din l5 februarie 2007 privind aprotrarea confinutului Contractului de
administrare a sec(iei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public.
ORDIN M.S. nr. 446120L7 privind aprobarea Standardel,cr, Procedurii gi metodologiei de
evaluare gi acreditare a spitalelor.
ORDIN M.S. nr. 87012004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca,
organizarea qi efectuarea gdrzilor in unitdJile publice din siectorul sanitar, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare.
LEGEA nr. 4612003 privind drepturile pacientului, cu modificdrile ;i completdrile
ulterioare.
ORDIN M.S. nr. 141012016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor
pacientului nr. 4612003.
ORDINUL M. S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire qi
limitare a infecfiilor asociatr: asistenlei medicale in unitdlile sanitare.
ORDINUL M.S. nr. 96112016 pentru aprobarea Norrnelor tehnice privind cur6(area,
dezinfeclia qi sterilizarea in unitdJile sanitare publice qi private, tehnicii de lucru qi

interpretare pentru testele rJe evaluare a eficienlei procedurii de curdtenie gi dezinfeclie,
procedurilor recomandate pentru dezinfeclia mdinilor, in funclie de nivelul de risc,
metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in funclie de suportul care urmeaz6, sI fie
tratat qi a metodelor de evaluare a deruldrii gi eficienJei procesului de sterilizare.
LEGEA m. 3 07 12006 privirLd apararea impotriva incendiilor.
LEGEA m.31912006 a securitdlii qi sdndtdtii in munc6.
Managementul spitalului, $coala Nationald de Sdndtate lPublicd qi Management Sanitar -
Editura Public H Press, 2006, Bucureqti.

Bibliografta de concurs pentru ocaparearfuncliei de

$ef Unitatea de primire a urgenlelor

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in dornLeniul ssndtAtii, cu modificlrile qi
complet6rile ulterioare.
ORDIN M.S. m. 170(;12007 privind conducerea qi organizarea unitdlilor 9i
compartimentelor de primir,e a urgenlelor
ORDIN M.S. nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprrobarea protocoalelor de transfer
interclinic al pacientului critlic, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
HOTARARE de Guvern nr. 14012018 pentru aprobarea pachetelor de servicii qi a
Contractului - cadru care reglementeazd condiliile acorddrii asistentei medicale, a
medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurlri sociale de
sdndtate pentru anii 2018-2tJl9.
ORDIN m.39712018 privirrd aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a
Hotdr6rii Guvernuluiw. 14012018 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului -
cadru care reglementeazd, r;onditiile acorddrii asistenlei medicale, a medicamentelor qi a
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdndtate pentru anii 2018

-2019.
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6. ORDIN M.S. nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiliile pe care

trebuie s6 le indeplineascl un spital in vederea oblinerii autoriza{iei sanitare de func}ionare
(inclusive anexele rr. 1,2,3i, 4), cu modificdrile gi completlIrile ulterioare.

7. ORDIN M.S. nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deqeurilor rezultate din activitIli medicale gi a Metodologiei de culegere a

datelor pentru bazanational[ de date privind deqeurile reztrltate din activit[1i medicale.
8. ORDIN M.S. nr. 320 din l5 februarie 2007 privind aprobarea confinutului Contractului de

administrare a secfiei/laborartorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public.
9. ORDIN M.S. nr. 44612017 privind aprobarea Standardel,cr, Procedurii qi metodologiei de

evaluare qi acreditare a spitalelor.
10. ORDIN M.S. nr. 870120011 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munc6,

organizarea qi efectuarea giirzilor in unitalile publice din sectorul sanitar, cu modificarile qi

completdrile ulterioare.
11.LEGEA nr. 4612003 privind drepturile pacientului, cu modificdrile qi complet5rile

ulterioare.
12. ORDIN M.S. nr. 141012016 privind aprobarea Normelo,r de aplicare a Legii drepturilor

pacientului nr. 4612003.
13. ORDINUL M.S. nr. ll0llll0l6 privind aprobarea Norme,lor de supraveghere, prevenire qi

limitare a infecliilor asociat,e asistentei medicale in unitilile sanitare.
14. ORDINUL M.S. nr. 96112016 pentru aprobarea Norrnelor tehnice privind curd{area,

dezinfectia qi sterilizarea in unitIlile sanitare publice gi private, tehnicii de lucru qi

interpretare pentru testele ,Ce evaluare a eficienlei procedurii de curd{enie gi dezinfec(ie,
procedurilor recomandate pentru dezinfecfia mdinilor, in func1ie de nivelul de risc,
metodelor de aplicare a dez:infectantelor chimice in funcli.e de suportul care urmeaz6" sI he
tratat gi a metodelor de evaluare a derulirii gi eficienfei procesului de steriltzare.

15. LEGEA nr.30712006 privind apararea impotriva incendiil,cr.
16. LEGEA nr.31912006 a securitdlii 9i sdndtdtii in munc6.
17. Managementul spitalului, $coala NaJionalS de Sdndtate .Publicd gi Management Sanitar -

Editura Public H Press, 2006, Bucureqti.

Proba clinicd sau proba practicd se sustine in fata comisiei de examinare pe baza
metodologiei stabilite pentru oblinerea titlului de medic specialist in specialitatea postului pentru
care concureazd (www.ms.ro la rut,rica Specialiqti/Concursuri/Examene Ei concursuri nafionale).
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$ef lucrdri u Alinu Mariela


