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1. KINETOLOGIE PROFILACTICA, TERAPEUTICA SI DE RECUPERARE – SBENGHE TUDOR 
– EDITURA MEDICALA BUCURESTI 1987 
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BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT 
  (PE PERIOADA NEDETERMINATA )  DE: 

- ASISTENT MEDICAL GENERALIST – CABINET DERMATOVENEROLOGIE 
 
 
 
 
 

 
1. Ordinul MS Nr.1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 
sanitare, cu modificările şi completările ulterioare 

2. Ordinul MS Nr.1226 din 3 decembrie 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, cu modificările şi completările ulterioare 

3.  ORDIN  Nr. 961/2016 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 
sterilizare 

4. Urgenţe medico-chirurgicale – Sinteze, Lucreţia Titircă –Editura Medicală, Bucureşti 
1998 
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BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT 
  (PE PERIOADA NEDETERMINATA )  DE ECONOMIST DEBUTANT BMCSM 

 
 
 
 

 
1.  LEGE   Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006    *** Republicată privind reforma în domeniul 

sănătăţii, TITLUL VII-SPITALE, cu modificările şi completările ulterioare 
2. ORDIN   Nr. 975 din  1 octombrie 2012 privind organizarea structurii de management 

al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua 
Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare 

3. ORDIN ANMCS nr. 151 din data de 18.07.2017 privind aprobarea instrumentelor de 
lucru utilizate în cadrul celui de al II-lea Ciclu de acreditare a spitalelor, cu modificările 
şi completările ulterioare 

4. LEGE  Nr. 185/2017 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de 
sănătate, cu modificările şi completările ulterioare 

5. ORDIN  Nr. 10/2018 din 18 ianuarie 2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare 
a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu 
modificările şi completările ulterioare 

6.  LEGE   Nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991    *** Republicată Legea contabilităţii, cu 
modificările şi completările ulterioare 
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BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT 
  (PE PERIOADA NEDETERMINATA )  DE REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT 

RUNOS 
 

 
1.  LEGE   Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003    *** Republicată Codul muncii, cu 

modificările şi completările ulterioare 
2. HOTĂRÂRE  Nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă 

a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare 
3. ORDIN  MSP Nr. 870/2004 din  1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind 

timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul 
sanitar, cu modificările şi completările ulterioare 

4. ORDIN  MS  Nr. 1224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de 
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea 
normativelor de personal, cu modificările şi completările ulterioare 

5. ORDIN MS  Nr. 869 din  9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind 
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic 
dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi 
a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile 
sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu 
paturi, cu modificările şi completările ulterioare 

6. ORDONANŢĂ   Nr. 18/2009 din 29 august 2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare 

7.   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea 
profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 
medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi 
completările ulterioare 

8. LEGE-CADRU  Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările 
ulterioare 

9. HOTĂRÂRE  Nr. 153/2018 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a 
sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a 
condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare 
"Sănătate şi asistenţă socială", cu modificările şi completările ulterioare 

 
 



10.   LEGE   Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006    *** Republicată privind reforma în 
domeniul sănătăţii, TITLUL VII-SPITALE, cu modificările şi completările ulterioare 

11.  ORDIN   Nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de 
specialitate al spitalului, cu modificările şi completările ulterioare 

12.  HOTĂRÂRE   Nr. 250 din  8 mai 1992    *** Republicată privind concediul de odihnă 
şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu 
specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare 

13.  ORDIN   Nr. 1229 din  1 august 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale, cu modificările şi completările ulterioare 

14.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 158/2005 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare 

15.   ORDIN  Nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi 
completările ulterioare 
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BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT 
  (PE PERIOADA NEDETERMINATA )  DE CONSILIER JURIDIC II BMCSM 

 
 
 
 

 
1.  LEGE   Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006    *** Republicată privind reforma în domeniul 

sănătăţii, TITLUL VII-SPITALE, cu modificările şi completările ulterioare 
2. ORDIN   Nr. 975 din  1 octombrie 2012 privind organizarea structurii de management 

al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua 
Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare 

3. ORDIN ANMCS nr. 151 din data de 18.07.2017 privind aprobarea instrumentelor de 
lucru utilizate în cadrul celui de al II-lea Ciclu de acreditare a spitalelor, cu modificările 
şi completările ulterioare 

4. LEGE  Nr. 185/2017 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, 
cu modificările şi completările ulterioare 

5. ORDIN  Nr. 10/2018 din 18 ianuarie 2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a 
unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările 
şi completările ulterioare 

6.  LEGE   Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003    *** Republicată Codul muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare 
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BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT 
  (PE PERIOADA NEDETERMINATA )  DE INGINER IA 

 
 

 
 
 

1.   LEGE   Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006    *** Republicată privind reforma în 
domeniul sănătăţii,TITLUL VII-SPITALE,  cu modificările şi completările ulterioare 

2. LEGE  Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice,  cu modificările şi 
completările ulterioare 

3.  HOTĂRÂRE  Nr. 395/2016 din 2 iunie 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 

4. LEGE   Nr. 319/2006 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă,  cu 
modificările şi completările ulterioare 

5.  LEGE   Nr. 307/2006 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor,  cu 
modificările şi completările ulterioare 

6.  LEGE   Nr. 481 din  8 noiembrie 2004    *** Republicată privind protecţia civilă,  cu 
modificările şi completările ulterioare 
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