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CONCURS

A. DIN DOMENIUL
'1

LEGISLATIEI

. Ordinul nr.1096/2016

privind modificarea

si

compretarea

oMSp nr.gi4r2o06 pentru

aprobarea
normelor privind conditiile ce trebuie sa le indeplineasca un
spitar in vederea oblinerii autorizaliei sanitare de
func!ionare;

2 HotdrArea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru
care reglementeazd conditiile acorddrii asistentei medicale,
a medicamentelor si a dispozltivelor medicale in
cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdndtate pentru anli20i&2oig
3 Legea nr g5/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu moctificdri6 si completdrile
ulterioare:

_TiflutVil

_

Spitatete

-TiilulVlll _Asigurdrile Sociale de Sdndtate
-TiflulXll _Exercitarea profesiei de medic
4'ordin nr' 1 10112016 privind aprobarea Normelorde supraveghere, prevenire
si limitare a infecliilor

asociate asistentei medicale in unitd{ile sanitare

ui, cu modificdrile si compietarie ulterioare;
r Comitetului Director in cadrul spitalului public;

ea componentei si a atribu!iilor Consiliului etic

care

B' ordin MS nr' 1 2261 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
degeurilor rezultate
din activitili medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru
baza nalionala de date privind deseurile
rezultate din activitati medicale;
9' ordin MS nr'863/2004 pentru aprobarea atribuliilor si competentelor
medical al spitalelor;
10' ordin MS nr' 109112006 privind aprobarea protocoalelor de transferconsiliului
interblinic pacientului
'l

1' ordin MS nr 1406 I 2006 pentru aprobarea Normelor privind

a/

critic;

organizarea concursului ori
examenului pentru ocuparea funcliei de sef de seclie,
sef de laborator sau gef de serviciu din unitdlile sanitare
publice,
cu modificdrile si completdrile ulterioare;

12' ordin MS nr'870/2004 pentru aprobarea Regulamentului

privind timpul de munca, organrzarea si
efectuarea gdrzilor in unitaJile publice din sectorul sanitar,
cu modificdrile si completdrile utterioare,
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Nota: Se va studia legislafia actualizata la data suslindirTexamenului/concursului,
cu toate modificirile
si completirile intervenite.
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