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      BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA 

CONCURS/EXAMEN 

INGINER  IN CADRUL SERVICIULUI TEHNIC ADMINISTRATIV 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. Legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata; 

2.   Ordin 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 

3. Lege   Nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

4. Hotararea de guvern nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice. 

5. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2016 privind reforma in domeniul sanatatii, 

referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale 

6. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1009/2016 privind inregistrarea dispozitivelor medicale 

in baza de date nationala 

7. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 308/2015 privind controlul prin verificare periodica a 

dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utlizare 

8. Legea  nr. 98/2016  privind achiziţiile publice 

9. Hotărârea 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 

10. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor 
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TEMATICA   

      

1. Legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata - titlul VII 

2.   Ordin 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 – 

capIII - capXII 

3. Lege   Nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă – capII - capVII 

4. Hotararea de guvern nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice. 

5. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2016 privind reforma in domeniul sanatatii, 

referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale - art.1 - art.20 

6. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1009/2016 privind inregistrarea dispozitivelor medicale 

in baza de date nationala 

7. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 308/2015 privind controlul prin verificare periodica a 

dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utlizare 

8. Legea  nr. 98/2016  privind achiziţiile publice 

9. Hotărârea 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 

10. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor 

 

 

          

    


