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Concursul de ocupare a funcfiei de manager - persoanit fizici - al Institutului Na(ional de
Neurologie si Boli Neurovasculare

A. Din domeniul tegislatiei

l. Legea nt.9512006 privind reforma in domeniul sen6t{ii, Republicatl, cu modific6rile gi complet6rile
ulterioare: Titlul I - Sdn6tatea publicS, Titlul II -Programele na{ionale de s6n5tate, Titlul VII - Spitalele,

Titlul VIII - Asigurdrile sociale de slndtate, Titlul XVI - Raspunderea civili a personalului medical qi a

furnizorului de produse qi servicii medicale, sanitare qi farmaceutice;

2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, ou modificSrile gi complet6rile ulterioare;

3. Legea nr- 9812016 privind achiziliile publice, ou modific[rile gi completlrile ulterioare;

4. Legea nt. 4612003 - privind drepturile pacientului, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare;

5. Legea nr. 18512017 privind asigurarea oalitIlii in sistemul de s5n6tate, cu modific6rile qi

completlrile ulterioare;

6. Ordonanfa nr. ll9 din 3l august 1999, republicati, privind controlul intern gi controlul financiar
preventiv

7. HOTARAREA Guvernului Romdniei nr. 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea pontractului de achizi[ie publicd/acordului-cadru din
Legea nr.9812016 privind achizi(iile publice, cu modificlrile gi completarile ulterioare;

8. HOTARAREA Guvernului Romdniei nr. 140 din 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a

Contractului-cadru care reglementeazd. condiliile acorddrii asisten(ei medicale, a medicamentelor gi a
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurlri sociale de sdndtate pentru anii 20lg -2019 , cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;

9. HOTARAREA Guvernului Romdniei nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de

srndtate pentru anii2017 qi 2018, cu modificErile qi completIrile ulterioare;
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Ordinul comun al Ministrului Sindtdfii gi al Preqedintelui Casei Na{ionale de Asiguriri de Sdnltate
397 / 836 12018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare, in anul 201g, a Hot6r6rii

I l ' Guvernului Romdniei nr' l4ol20l8 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului - cadru
care reglementeazilcondifiile acordlrii asisten(ei mredicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale
in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdn[tate pentru anii 201 8-2Ol9,cu modificdrile gi completirile
ulterioare;

12' Ordinul Ministrului Sdndt6fii nr. 37712017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a
programelor nafionale de sdn[tate anita pentru anii 2017 qi 2018, cu modificirile gi completlrile
ulterioare;

12' ordinul Ministrului Finanfelor Publice nr. 1792 din24 decembrie 2002 pentnr aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan(area gi plata cheltuielilor instituliilor publice,
precum gi organizarea, evidenfa gi raportarea alrgajamentelor bugetare gi legale, cu modific6rile gi

completdrile ulterioare;

13' ordinul Ministrului SEnitd{ii nr. I l0l din 30 septembrie. 2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire gi limitare a infecfiilor asociate asisten[ei medicale in unitdlile sanitare, cu
modifi cirile gi completirile ulterioare;

l4' Ordinul Ministrului SAnet4ii nr. 914 din26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiliile
pe care trebuie sd le indeplineascl un spital in vederea oblinerii autoriza(iei sanitare de funcfionare, cu
modi fi cdri le gi completilrile ultenioare;

15' Ordinul Ministrului S5ndt6{ii nr. 141012016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46 12003 ;

l6' Ordinul Ministrului Senat4ii nr. 1384 din 4 rnoiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al
contractului de management gi a listei indicatorilor de performan(d a activit6fii managerului spitalului
public, cu modificirile gi completirile ulterioare;

l7' Ordinul Ministrului S5n6tdfii nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuliilor comitetului
director din cadrul spitalului public, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

18' Ordinul Ministrului Sindt6fii nr. l09l din 3 august 2010 pril,ind centralizarea consumului de
medicamente din unit[1ile sanitare cu paturi, cu modificlrile gi complet6rile ulterioare;
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20' Ordinul secretarului general al Guvernului nn. 20112016 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind coordonarea, indrumarea metodologicl qi supravegherea stadiului implementlrii gi dezvoltirii
sistemului de control intem managerial la entitifile publice;

2l' Ordinul Pregedintelui ANMCS nr. 446/2017 privind aprobarea standardelor, procedurii qi

metodologiei de evaluare gi acreditare aspitalelor, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR
l. Managementul spitalului - $coala Nafionald de S[nltate Publicd qi Management Sanitar Bucuregti,
Editura Public H Press, 2006, Bucuregti.

Preqedintele C.A. altlnstirtutului National de Neurologie qi Boli Neurovasculare Bucureqti

Dr. Ciobanq


