
BIBLIOGRAFIA 

pentru concursul de ocupare a functiei publice de executie vacante de consilier juridic 

gradul profesional superior la Compartimentul Juridic 
 

-Legea nr.95/2006 (*republicata*), privind reforma in domeniul sanatatii, MO 

nr.652/28.08.2015, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Ordin MS nr. 1078/2010, privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 

structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, 

MO 550/05.08.2010, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, MO 365/29.05.2007, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, Republicata, MO 

525/02.08.2007 cu modificarile si completarile ulterioare; 

-HG nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, MO 

nr.768/13.11.2007, cu modificari si completari ulterioare; 

-HG nr.833/2007 (*actualizata*), privind normele de organizare si functionare a comisiilor 

paritare si incheierea acordurilor colective, cu modificarile si completarile ulterioare, MO 

nr.565/16.08.2007 

-Legea nr.53/2003 (*republicată*) Codul muncii, MO nr.345/18.05.2011 , cu modificari si 

completari ulterioare; 

- Legea nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*)privind Codul civil, MO nr.505/15.07.2011 

- Legea nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*)privind Codul de procedură civilă*), MO 

nr.247/10.04.2015 

- Legea nr. 286 din 17 iulie 2009, privind Codul penal, cu modificari si completari, MO 

nr.510/24.07.2009 

-Ordin MS nr.386 din 30 martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a 

programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015 si 2016, MO nr.221/01.04.2015, cu 

modificari si completari ulterioare; 

-Ordin MS nr.446 din 8 aprilie 2015 privind aprobarea a modului de administrare, finantare si 

implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice 

acute, MO nr.245/09.04.2015, cu modificari si completari ulterioare; 

- Ordinul MS nr.447 din 08 aprilie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si 

implementare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor 

critici din sectiile ATI adulti/copii si terapie intensiva nou-nascuti, MO nr.245/09.04.2015; 

-Ordin MS nr. 372 din 10 aprilie 2006 privind Normele de aplicare a Legii sanatatii mintale si a 

protectiei persoanelor cu tulburari psihice, MO nr.373/02.05.2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400 din 12 iunie 2015, pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, MO nr.444/22.06.2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Ordin MFP nr. 2.861 din 9 octombrie 2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu 

modificari si completari, MO nr.704/20.10.2009 

-Ordin MSP nr. 607 din 2 aprilie 2008, pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare 

cu titlu gratuit a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie, 

MO nr.294/15.04.2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- OG nr.27din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; MO nr.84/01.02.2002; 



- Ordinul MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, MO 

nr.695/15.08.2006 

- HG nr. 161/2016 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 2016-2017, MO 

nr.215/23.06.2016 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, MO 

nr.390/23.05.2016 

- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, MO nr.423/6.06.2016 

- O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi 

completările ulterioare, MO nr.704/20.10.2009 

- Ordinul MS nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a 

cabinetelor medicale şi de medicină dentară, cu modificările şi completările ulterioare, MO 

nr.575/22.08.2007 

- Ordinul MS nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea 

Inspecţiei Sanitare de Stat, cu modificările şi completările ulterioare, MO nr.617/18.07.2006 

- Ordinul MS  nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru 

proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară 

activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare, 

MO nr.603/1.09.2009 

- HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor cu modificările şi completările 

ulterioare, MO nr.332/17.05.2007 

- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, MO nr.127/21.02.2014  

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare, MO nr.663/23.10.2001 

- Constitutia Romaniei. 

 

 

 

 


