
 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TIMIŞ 

300029 TIMIŞOARA, STR. LENAU NR.10 

TEL: 0256 494680 FAX: 0256-494667 

Cod fiscal:  11292024 

Nr. operator de date cu caracter personal-34022 

Website: www.dsptimis.ro 

e-mail dspj.timis@dsptimis.ro 

Biroul RUNOS 

Tel: 0256 494680  Fax: 0256 221029 

e-mail  resurseumane@dsptimis.ro 

resurseumane_salarizare@dsptimis.ro 

          NR. 9010/02.04.2021 

ANUNȚ 

 

             În baza prevederilor art.618 alin.(4) și alin.(22) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare  și ale HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare, Direcția 

de Sănătate Publică a Județului Timiș, organizează în data de 10.05.2021- proba scrisă 

concurs/examen de promovare în gradul profesional pentru următoarele funcții publice: 

 

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul/examenul și compartimentul din care 

fac parte sunt: 
Nr. 

Crt. 

Denumire 

funcție 

Categor

ie 

clasa Grad 

profesional 

deținut 

Serviciu/Birou/Compartim

ent 

Gradul 

profesional 

pentru care se 

organizează 

examenul 

1. consilier execuție I principal Biroul Contabilitate Superior 
2. consilier execuție I asistent Compartimentul relații cu 

publicul 
Principal 

3. Consilier 

achiziții 

publice 

execuție I asistent Compartimentul achiziții 

publice 
Principal 

mailto:dspj.timis@dsptimis.ro
mailto:resurseumane@dsptimis.ro
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4. inspector execuție I principal Serviciul control în Sănătate 

Publică-Compartimentul 

Inspecția și Controlul 

factorilor de risc din mediul 

de viață și muncă 

Superior 

        Examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul Direcției de 

Sănătate Publică a Județului Timiș din Timișoara, Str.Lenau nr.10, în data de 10.05.2021-

începând cu proba scrisă, la ora 10,00. 

        Dosarele de concurs/examen se depun de către candidați  la sediul  Direcției de Sănătate 

Publică a Județuil Timiș  cu sediul în Timișoara, str.Lenau nr.10, în termen de 20 de zile de la 

data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare. 

 

           DOSARUL DE CONCURS/EXAMEN  CONŢINE ÎN MOD OBLIGATORIU: 

 

a) copie a carnetului de muncă sau  adeverinţa eliberată de Biroul  RUNOS în vederea 

atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate 

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.din HG nr.611/2008 cu modificările și 

completările ulterioare.  

 

        

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS/EXAMEN: 

 

La concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deținut, se pot prezenta funcționarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții : 

    - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 

promovează; 

    - să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani de activitate; 

     - să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 

 

 



Pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional, din gradul profesional 

principal în gradul profesional superior la Biroul Contabilitate 

 

1. Constitutia Romaniei, republicata 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

3. ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**)privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare**, cu modificarile si completarile 

ulterioare, MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2014; 

4. LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (**republicată**) privind egalitatea de şanse şi 

de tratament între femei şi barbati, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 5 iunie 2013; 

5. HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iunie pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, 

MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 14 iulie 2008 ; 

6. ORDIN nr.1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si 

functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si 

a municipiului Bucuresti,  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 5 august; 

7. LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicata*)contabilitatii nr. 

82/1991*)MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 18 iunie 2008; 

8. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat* ) pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata 

cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea 

angajamentelor bugetare si legale MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 23 ianuarie 

2003; 

9. ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*)pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a 

Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea 

de control financiar preventiv propriu*) MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 

ianuarie 2016; 

10. LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice, MONITORUL OFICIAL 

nr. 597 din 13 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 



11. ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii,MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

12. LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*)privind reforma în domeniul 

sănătăţii, MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 28 august 2015; 

13. ORDIN nr.1.031 din 15 iulie 2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru 

desfasurarea activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate de evaluare, 

profilactice si cu scop curativ finantate din bugetul Ministerului Sanatatii, din fonduri 

de la bugetul de stat si din venituri proprii, derulate de catre spitalele publice din 

reteaua autoritatilor administratiei publice locale, MONITORUL OFICIAL nr. 503 

din 20 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare; 

14. ORDIN nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor 

naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, MONITORUL OFICIAL nr. 

223 din 31 martie 2017,cu modificarile si completarile ulterioare; 

15. ORDIN nr. 50 din 23 ianuarie 2004 (*actualizat*) privind metodologia de trimitere 

a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate, MONITORUL OFICIAL 

nr. 76 din 29 ianuarie 2004; 

 

16. HOTĂRÂRE nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile 

personalului autorităţilor şi instituţiilor publice  pe perioada delegării şi detaşării în 

altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului,MONITORUL 

OFICIAL nr. 797 din 18 septembrie 2018; 

17. ORDIN 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, MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 15 aprilie 2008; 

18. ORDIN nr.600 din 20 aprilie 2018 (*actualizat*)privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul 

Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta 

medicala primara, MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 mai 2018; 



19. HOTARIRE nr.841 din 23 octombrie 1995 (*actualizată*) privind procedurile de 

transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice, 

MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 7 noiembrie 1995; 

20. LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003 (*republicata*)Codul muncii*), MONITORUL 

OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011; 

21. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, MONITORUL 

OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare 

        

Pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional, din gradul profesional 

asistent în gradul profesional principal la Compartimentul achiziții publice 

 

1. ORDIN nr.1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si 

functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si 

a municipiului Bucuresti,  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 5 august; 

2. LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003 (*republicata*)Codul muncii*), MONITORUL 

OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011; 

3. Constitutia Romaniei, republicata; 

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare, MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 

2019; 

5. ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**)privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare**, cu modificarile si completarile 

ulterioare, MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2014; 

6. Hoatărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, 

MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 14 iulie 2008; 

7. LEGE  98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare,  

publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016 ; 

8. Hotărârea Guvernului 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 



modificarile si completarile ulterioare publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 423 

din 6 iunie 2016; 

9. LEGE nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de 

concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și 

funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, publicata in 

MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016; 

10. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si 

completarile ulterioare, MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006; 

11. LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (**republicată**) privind egalitatea de şanse şi 

de tratament între femei şi barbati, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 5 iunie 2013 

 

Pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional, din gradul profesional 

asistent în gradul profesional principal la Compartimentul relații cu publicul 

 

 

1. ORDIN nr.1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si 

functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si 

a municipiului Bucuresti,  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 5 august 2007, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

3. ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de 

solutionare a petitiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

4. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 



5. Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public , cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

6. LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparența decizională 

în administrația publică*) MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 3 decembrie 2013, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

7. LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003 (*republicata*) Codul muncii*), MONITORUL 

OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.  

8. LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul 

sănătăţii, MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 28 august 2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

9. LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate 

MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 12 aprilie 2002 , cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

10. Constitutia Romaniei, republicata,  

11. Titul.I si II ale partii a VI-a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 

2019; 

12. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, MONITORUL 

OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

13. ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**) privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare**, cu modificarile si completarile 

ulterioare, MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2014; 

14. ORDIN nr.600 din 20 aprilie 2018 (*actualizat*) privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul 

Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta 

medicala primara, MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 mai 2018, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

15. LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (**republicată**) privind egalitatea de şanse şi 

de tratament între femei şi barbati, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 5 iunie 2013; 



16. Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

Pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional, din gradul profesional 

principal în gradul profesional superior la Serviciul Control în Sănătate publică-

Compartimentul Inspecția și Controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă 

 

1.Ordin nr. 1.078/2010, privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 

structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucuresti. M.O. nr. 550/08.2010, cu modificările și completările ulterioare; 

2.Legea nr. 95/2006, republicata, Reforma in domeniul sanatatii M.O. nr.        

652/28.08.2015 cu modificările și completările ulterioare; 

3.HG nr. 857/2011,  privind Stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din 

domeniul sănătății publice. M.O. nr. 621/01.09.2011 cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001,privind regimul juridic al contravenţiilor publicat în 

M.O. nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare; 

1.  

5. Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 200, privind reglementarea activităţii de 

solutionare a petitiilor. M. O. nr. 84/01.02.2002 

6. OMS  nr. 119/2014  (actualizata), privind Norme de igienă și sănătate publică privind 

mediul de viață al populației, actualizata. M.O. nr. 127/21.02.2014 

7. HG nr. 355/2007, privind supravegherea sănătății publice. M.O. nr. 332/17.05.2007 

8. Legea nr. 319/2006, privind Securitatea in munca. M.O. nr. 646/26.07.2006 

9. OMS nr. 1225/2005, privind Metodologia pentru organizarea și certificarea instruirii 

profesionale a personalului privin însușirea noțiunilor fundamentale de igienă 

10. Legea nr.  458/2002 ( republicata) privind calitatea apei potabile. M. O. Nr. 

875/12.12.2011 

11. HG nr. 974/2004, pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si 

monitorizare a calitatii apei potabile si a procedurilor de autorizare sanitara a 

productiei si  distributiei apei potabile. M.O.  nr. 669/26.07.2004 



12. OMS nr. 976/1998, privind Norme de igienă privind producția, prelucrarea,      

depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea produselor alimentare. M.O.nr. 

268/11.06.1999 

13. HG  nr. 924/2005, privind Reguli generale pentru igiena produselor alimentare. 

M.O. nr. 804/05.09.2005 

14. HG nr. 106/2002, privind Etichetarea produselor alimentare. M.O. nr. 

147/27.02.2002 

15. OMS nr. 1069/2007, Norme privind suplimentele alimentare. M.O. nr. 

455/05.07.2007 

16. OMS  nr. 438/2002, Norme privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele 

alimentare pentru consumul uman. M.O. nr. 722/03.10.2002 

17. OMS  nr. 387/2002, Norme privind alimentele cu destinație nutrițională specială. 

M.O. nr.926/18.12.2002 

18. HG nr. 723/2011, Mențiuni nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele 

alimentare. M.O. nr. 546/02.08.2011 

19. HG  nr. 1197/2002 , Norme privind materialele și obiectele care vin în contact cu 

alimentul. M.O. nr. 58/24.01.2012 

20. HG nr. 1020/2005,  Norme de exploatare și comecializare a apelor minerale naturale. 

M.O. nr. 854/22.09.2005 

21. OMS nr. 369/2010, Norme metodologice privind introducerea pe piață a alimentelor 

la care s-au adăugat vitamine, minerale, alte substanțe. M.O. nr. 531/29.07.2010 

22. OMS  nr. 855/2001, Norme privind alimentele și ingredientele tratate cu radiații 

izolante. M.O. nr. 281/25.04.2002 

23. Regulamentul (CE) nr.1223/2009, privind produsele cosmetice  

24. Regulamentul nr. 528/2012, privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea 

produselor biocide 

25. Hotărârea nr. 617/2014,  privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri 

pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi 

utilizarea produselor biocide. M.O. nr. 589/06.08.2014 

26. OMS  nr. 10/2010, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care 

sunt plasate pe piață pe teritoriul României M.O. nr.690/14.10.2010 



27. OMS nr. 1456/2020, privind aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru 

ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor. M.O. nr. 

787/28.08.2020 

28. HG nr. 1.252/2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a 

creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară. M.O. nr. 8/07.01.2013 

29. Legea nr. 263/2007 (actualizată), privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

creşelor. M.O. nr. 507/30.07.2007 / nr. 500/04.07.2014 

30. Legea  nr. 123 /2008, pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar. M.O. nr. 410/02.06.2008 

31. OMS  nr. 1.563 / 2008, pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate 

preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase 

pentru copii şi adolescenţi. M.O. nr. 651/05.09.2008 

32. OMS nr. 1.668 /2011 (*actualizat*) + Ordin nr. 5298 al Min. Educației, pentru 

aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi 

elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind 

acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos. 

M. O. nr. 25/12.01.2012 

33. Ordin nr. 653/2001, privind asistenţa medicală a prescolarilor, elevilor şi studenţilor. 

M. O. nr. 777/05.12.2001 

34.Ordonanta de Urgenta, nr. 96/2002 (actualizată) Lapte/Corn, privind acordarea 

de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de 

stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu 

program normal de 4 ore***). M. O. nr. 631/26.08.2002                                     

      35.Ordin MECST nr. 5.573/2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare   

       a învăţământului special şi special integrat. M.O. nr. 787/07.11.2011 

36. OMS nr. 961 din 19 august 2016, pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de 

lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi 

dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul 

de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care 

urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de 

35  



sterilizare. M.O. nr.681/02.09.2016; 

37.Ordin   Nr. 914/ 2006,  pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie 

să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare. 

M.O. nr. 695/15.08.2006;   

38. Ordin nr. 1.096/2016, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare. M.O. nr. 

791/07.10.2016; 

39. Ordin nr. 1.338/2007, pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a 

cabinetelor medicale şi de medicină dentară. M.O. nr. 575/22.08.2007; 

40.Ordin nr. 697/112/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la 

asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă. M.O. nr. 

389/02.06.2011; 

41.Ordin nr. 1.101/2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a  

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. M.O. nr. 791/07.10.2016; 

42.Ordin nr.1.500/2009, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  

secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare. M.O. nr.  

 873/15.12.2009; 

43.Legea nr. 282/2005 (*republicată*), privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, 

donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 

securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice. M.O. nr. 188/17.03.2014; 
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44.Ordin nr. 153/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor medicale. M. O. nr. 353/23.05.2003; 
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45.Ordin  nr. 1.091/2006, privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului 

critic. M.O. nr. 775/13.09.2006; 
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46.Ordin nr. 1.226/2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de 

date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale. M.O. nr. 855/18.12.2012; 

47.Constitutia Romaniei/ 2003, republicata. M.O. nr. 767/31.10.2003; 

48.OUG nr. 57/2019, privind Codul administrative cu modificarile si modificarile ulterioare. 

M.O. nr. 555/05.07.2019; 
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49.Ordonanta nr. 137/2000 (republicata) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare) M.O. nr.166/ 07.03.2014; 

50.Legea nr. 202/2002 ( republicata), privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si 

barbate. M.O. nr. 326/05.06.2013. 

 

 

 

 

 


