ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NA.SA.UD
PRIMA.RIA COMUNEI LECHINTA

BIBLIOG RAFIA

pentru concursului de ocupare a unui post vacant de executie de natura
contractuala
medic specialist medicina generala/medicina de familie
1n cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechinta
Compartimentul Asistenta Sociala
1. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul
sanatatii, republicata cu completarile ~i modificarile ulterioare;
2. Hotararea nr. 1282 din 17 octombrie 2007 pentru aprobarea
normelor privind recunoa~terea diplomelor, certificatelor ~i titlurilor
de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical
generalist ~i de moa~a, eliberate de un stat membru al Uniunii
Europene, de un stat apai1inand Spatiului Economic European sau
de Confederatia Elvetiana, cu completarile ~i modificarile ulterioare;
3. Ordonanta nr. 18 din 29 august 2009 privind organizarea ~i
finantarea rezidentiatului, cu completarile ~i modificarile ulterioare;
4. Ordin nr. 1141 din 28 iunie 2007 privind modul de efectuare a
pregatirii prin rezidentiat 1n specialitatile prevazute de
Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare ~1
farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
5. Ordin nr. 1509 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea
Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare ~i
farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
6. Ordin 527 din 20 mai 2011 pentru aprobarea Nonnelor
metodologice privind 1ncadrarea ~i activitatea medicului cu
competente !imitate;
7. Ordonanta de Urgenta nr. 80 din 4 decembrie 2012 privind
echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia,
Canada, Israel, Noua Zeelanda ~i Statele Unite ale Americii;
8. Ordin nr. 969 din 7 august 2013 pentru aprobarea Criteriilor ~i
metodologiei de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist
eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda ~i Statele
Unite ale Americii;
9. Ordin nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea ~i
completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 482/2007
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV
"Raspunderea civila a personalului medical ~i a furnizorului de
produse ~i servicii medicale, sanitare ~i farmaceutice" din Legea m·.
95/2006 privind reforma 1n domeniul sanatatii;

l 0.Ordin nr. 1374 din 5 decembrie 2016 pentru stabilirea atributiilor
managerului interimar al spitalului public;
Nota: Ia studierea actelor normative din bibliografie candidatii vor avea 1n
vedere toate republicari1e, modificarile §i completarile intervenite pana la

data concursului.

Primar,
Ing.Florian Romeo-Daniel

Sccretar general u.a.t.,
Hane~ Rodica

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NA.SAUD
PRIMA.RIA COMUNEI LECHINTA

TEMATICA

pentru concursului de ocupare a unui post vacant de executie de natura
contractuala
medic specialist medicina generala/medicina de familie
1n cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechinta
Compartimentul Asistenta Sociala

1. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
-Titlul II Cap. I, III;
-Titlul III Cap. II;
-Titlul IV;
2. Hotararea nr. 1282 din 17 octombrie 2007, Cap.II Sectiunea I, II pentru
aprobarea normelor privind recunoa~terea diplomelor, ce1tificatelor ~i
titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical
generalist ~i de moa~a, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene,
de un stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia
Elvetiana, cu completarile ~i modificarile ulterioare;
3. Ordonanta nr. 18 din 29 august 2009 pri vind organizarea ~i finantarea
rezidentiatului, cu completarile ~i modificarile ulterioare;
4. Ordin m-. 1141 din 28 iunie 2007 privind modul de efectuare a pregatirii
prin rezidentiat 1t1 specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor
medicate, medico-dentare ~i farmaceutice pentru reteaua de asistenta
medicala;
5. Ordin m·. 1509 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea Nomenclatorului
de specialitati medicale, medico-dentare ~i farmaceutice pentru reteaua de
asistenta medicala;
6. Ordin 527 din 20 mai 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind 1ncadrarea ~i activitatea medicului cu competente !imitate;
7. Ordonanta de Urgenta m·. 80 din 4 decembrie 2012 privind echivalarea
titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua
Zeelanda ~i Statele Unite ale Americii;
8. Ordin nr. 969 din 7 august 2013 pentru aprobarea Criteriilor ~i
metodologiei de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist
eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda ~i Statele Unite ale
Americii;
9. Ordin nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea ~i completarea
Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 482/2007 privind aprobarea
Nonnelor metodologice de aplicare a titlului XV "Raspunderea civila a
personalului medical ~i a furnizorului de produse ~i servicii medicale,

sanitare ~i farmacculice" din Legea nr. 95/2006 privind refonna tn
domeniul sanatatii;
10. Ordin nr. 1374 din 5 deccmbrie 2016 pcntru slabilirea atributiilor
managerului interimar al spitalului public;

Nota: la studierea actelor normative din bibliografie candidalii vor avea in
vedere toate republicariJe, modificarile ~i completarile intervenite pana la
data concursului.

Primar,

Ing.Florian Romeo-Daniel

Secrctar general u.a.t.,
Hane~ Rodica

