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Ministerul Sănătăţii 
Ordinul nr. 1113/2010 privind stabilirea cursurilor de management sau management 

sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii pentru ocuparea funcţiei de manager 
persoană fizică al spitalului public sau reprezentant desemnat de managerul 

persoană juridică 
 
 
Văzând Referatul Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. Cs.A. 8.694 din 12 august 
2010, 
 
în temeiul art. 178 alin. (2) lit. a) şi alin. (21) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 
 
Art. 1. 
Cursurile de perfecţionare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii 
ca necesare ocupării funcţiei de manager în spitalele publice sau pentru a deveni reprezentant 
desemnat de managerul persoană juridică sunt următoarele: 
 
a) cursul de perfecţionare în "Management spitalicesc", organizat de Şcoala Naţională de Sănătate 
Publică şi Management Sanitar Bucureşti, în perioada 2006-2009, respectiv de Şcoala Naţională 
de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, începând cu 
anul 2010, pentru care se va prezenta copia certificatului de absolvire; 
 
b) cursurile sau programele de perfecţionare efectuate pentru obţinerea titlului de medic specialist 
în specialitatea Sănătate publică şi management sanitar ori a atestatului de studii complementare 
în Managementul serviciilor de sănătate, pentru care se va prezenta copia certificatului de medic 
specialist, respectiv a atestatului de studii complementare. 
 
Art. 2. 
Se pot înscrie la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager în spitalele publice şi persoanele 
care au început cursul prevăzut la art. 1 lit. a), pe baza adeverinţei eliberate de Şcoala Naţională 
de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. 
 
Art. 3. 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Ministrul sănătăţii, 
Cseke Attila 
 
Bucureşti, 12 august 2010. 
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