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BIBLIOGRAFIE CONCURS
REFI]RENT SPECIALITATT],-JURIST IN CADRUL BIROULUI DE

MANAGEMT]NT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

1. Legeanr.9512006 (**republicata**) (*actualizata*) privind reforma in domeniul sanatatii;

2" Ordinul nr.975 din 1 octombrie2012 privind organizarca structurii de management al calitatii serviciilor
medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor
administratiei publice locale;

3" Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015 (*actualizat*) pentru aprobarea Codului controlului intern managerial

al entitatilor publice ;

4. H.G, nr. 161 din 16 martie 2016 (*actualizata*) pentru aprobarea pachetelor de servicii si a

Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a
dispozitivelor medicale in cadlul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii2016-2017;

5, Ordinul M.S. si C.N.A,S, nr. 763 377 din 22 iunie 2016 (*actualizat*) privind aprobarea Normelor

metodologice de aplicare in anul 2016 a Hotar6rii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor

de servicii gi a Contractului-cadru care reglementeazd condr\iile acorddrii asistenlei medicale, a

medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurSri sociale de sdndtate pentru

anii 2016-2017

6. Legea drepturi I or pacientu 1 u i nr . 4 6 I 2003 (* actualizata* );
7. OMS nr. 38612004 (*actualizat*) privind aprobareaNormelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului

nr.4612003;

8. O.U.G. nr, 144 din 28 octombrie 2008 (*actualizata*) privind exercitarea profesiei de asistent medical

generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea

Ordinului Asistentilor Medicali Ceneralisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;

9. Codul de etica si deor-rtologie profbsionala al asistentului medical;

10. Ordinul M.S. nr. 110112016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire gi limitare a

infecliilor asociate asistenfei medicale in unitdlile sanitare

11. Ordinul M.S. nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea

deseurilor rezultate din activitati medicale sia Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala

de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;

12. Legea 5312003 (**republicata**)(*actualizata*) Codul Muncii,cu modificarile si completarile ulterioare;

1 3. Legea contabi I itati i nr. B2l 199 I ( x * rep ub I icata* *)( * actualizata*);


