
CONSILIUL DE ADMINISTRA ȚIE AL SPITALULUI OR ĂȘENESC CISNĂDIE 
 
 
       
 
 

BIBLIOGRAFIE 
pentru concursul organizat în vederea ocupării func ției de manager 

persoană fizică la Spitalul Orășenesc Cisnădie 
 

1. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare, republicată 
2. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare 
3. H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului -
cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare 
4. Ordinul ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale 
Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor 
sectoriale, cu modificările și completările ulterioare 
5. H.G nr. 696 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2021-2022. 

6. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea 
normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în 
vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 
7. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea 
Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor 
8. Legea nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă 
și boli profesionale 
9. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 
plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi legale 
10. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
spitalului public 
11. Ordonanţa nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 



12. Legea nr. 258 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 
13. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare  
14. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor - 
republicare, cu modificările și completările ulterioare 

 

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în 
vedere toate republicările, modificările și completările intervenite până la data 
depunerii dosarelor de concurs. 
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