
Bibliografie concurs Șef Seviciu Administrativ 
 
- Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății; 
 
- Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice; 
 
- H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 
2016 privind achizițiile publice; 
 
- Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică; 
 
- Legea nr. 319/ 2006 a securității și sănătății în muncă; 
 
- H.G. nr. 1425/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
securității și sănătății în muncă nr. 319/ 2006; 
 
- H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
 
- O.M.F.P. nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, 
evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale; 
 
- H.G. nr. 273/ 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor; 
 
- Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
 
- O.M.L.P. nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/ 
1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
 
- Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcții;  
 
- O.U.G. nr. 98/ 2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice; 
 
- Legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice; 
 
- O.M.S. nr. 1226/ 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor 
rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională 
de date privind deșeurile rezultate din activități medicale; 
 
- O.M.F.P. nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 
 
- Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
 
- Legea nr. 481/ 2004 privind protecția civilă; 
 
- Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; 
 



- Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrala. 1 13-02 (serie 
nouă); 
 
- Normativ privind exploatarea instalațiilor de încălzire centrală. 1 13/1-02 (serie noua); 
 
- Normativ de proiectare, execuție și exploatare pentru rețelele termice cu conducte 
preizolante. NP029-02 (serie nouă); 
 
- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor. P 118-99; 
 
- Normativ privind exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare. 1 5/2-98; 
 
- Normativ privind exploatarea instalațiilor sanitare. 1 9/1-96; 
 
- Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL). 1 
33-99; 
 
- Ghid de proiectare, execuție și exploatare a centralelor termice mici. GP 051-00; 
 
- Ghid pentru proiectarea si automatizarea instalațiilor din centrale si puncte termice. 1 36-01 
(serie nouă); 
 
- Normativ privind proiectarea și executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie 
termica – rețele și puncte termice. NP 058-02 (serie nouă); 
 
- Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energic termică – rețele 
și puncte termice. NP 059-02 (serie nouă); 
 
- Manual pentru întocmirea instrucțiunilor de exploatare privind instalațiile aferente 
construcțiilor. ME 005-2000 (serie nouă); 
 
- Ghid pentru proiectarea, executarea și exploatarea dispozitivelor și sistemelor de evacuare a 
fumului și gazelor fierbinți din construcții în caz de incendiu. GP 063-01 (serie nouă); 
 
- Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi 
aferente clădirilor civile și de producție. I 18/1-01; 
 
- Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc în săli aglomerate. GT 030-01 
(serie nouă); 
 
- Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc pentru clădiri de spitale. GT 049-02 
(serie nouă). 
 
 
 
 


