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BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU CONCURS OCUPARE 

POSTURI FUNCTII CONTRACTUALE PE PERIOADA 

NEDETERMINATA 
 
 

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU CONCURS OCUPARE POST FIZICIAN 

MEDICAL  

I. Fizică nucleară 

1. Structura materiei: atomul, nucleul, forţele nucleare, radiaţiile electromagnetice; 

2. Transformări nucleare: radioactivitatea, legea dezintegrării radioactive, timp de înjumătăţire, 

tipuri de dezintegrări (α, β, captură electronică, conversie internă etc.), reacţii nucleare (fuziune şi 

fisiune); 

3. Interacţiuni ale radiaţiilor ionizante cu materia : ionizarea, interacţiunea fotonilor cu materia, 

interacţiunea electronilor cu materia, interacţiunile particulelor încărcate grele cu materia, 

interacţiunile neutronilor cu materia;  

4. Mărimi principale care se referă la radiaţii şi surse: energia, activitatea, fluenţa de 

particule, debitul fluenţei de particule, fluenţa de energie, debitul fluenţei de energie; 

5. Mărimi principale care se referă la interacţiunea radiaţiei cu materia: expunerea şi debitul 

expunerii, doza absorbită şi debitul dozei absorbite, Kerma, transferul liniar energetic, coeficienţi 

de absorbţie şi atenuare, puterea masică de stopare). 

II. Dozimetrie 

1. Tipuri de detectori utilizaţi în radioterapie (camera de ionizare, detectorul cu semiconductori, 

contorul Geiger-Muller); 

2. Mărimi ce caracterizează distribuţia dozelor de radiaţii în volumul iradiat: randamentul în 

profunzime (PDD),   raportul ţesut-aer (TAR),  raportul ţesut-fantomă, raportul ţesut-doză maximă 

(TPR,TMR),  factori de colimator, de fantomă, de împrăştiere. 

III. Radioprotecţie 

1. Mărimi şi unităţi utilizate în radioprotecţie; 

2. Doze maxime admise pentru personalul expus profesional la radiaţii ionizante şi pentru 

populaţie; 

3. Calculul ecranelor de protecţie pentru instalaţii nucleare utilizate în radioterapie – principiu. 

IV. Radiobiologie 

1. Fenomene biologice ale interacţiunii radiaţiilor ionizante cu materia vie (Acţiune directă / 

indirectă,  Radicali liberi,  Transferul liniar de energie, Eficacitatea biologica relativa); 

2. Răspunsul ţesutului (normal şi tumoral) la iradiere; efecte acute şi tardive ale iradierii; 

3. Modelul liniar pătratic; 

4. Cei „4R” ai radiobiologiei. 

V. Instalaţii si tehnici de radioterapie 

1. Surse şi generatoare de radiaţii utilizate în radioterapie (Surse radioactive şi instalaţii cu 

surse, Generatori de radiaţii ionizante: acceleratorul liniar); 

2. Etapele planificarii tratamentului 3D conformational; 

3. Noţiuni generale de funcţionare și utilizare a colimatorului multilamă (MLC) şi a imageriei 

portale (OBI); 

4. Tehnici moderne de radioterapie; 

5. Brahiterapie (clasificare, echipamente, etapele realizarii planului de tratament)  

6. Asigurarea calității într-un laborator de radioterapie. 

VI. Legislatie (vezi bibliografia) 
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13. Peter Hoskin, Radiotherapy in practice - External beam radiotherapy, Oxford University Press, 

2019 

14. Peter Hoskin, Catherine Coyle, Radiotherapy in practice - Brachytherapy, Oxford University 

Press, 2011 

15. Legea 111/1996 și Legea nr. 63/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 

privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare 

16. Norme privind cerintele de bază de securitate radiologică  

17. Normele privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul CNCAN 155/2018 

18. NSR-12 Norme de securitate radiologică în practica de radioterapie 

19. NSR-04 Normele privind radioprotecţia persoanelor in cazul expunerilor medicale, 

(http://www.cncan.ro/assets/NSR/nsr04.pdf) 

20. NSR 06 - Norme de dozimetrie individuală ( http://www.cncan.ro/assets/NSR/nsr06.pdf) 

21. NSR 07 - Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și 

desemnarea experților acreditați în protecție radiologică 

(http://www.cncan.ro/assets/NSR/nsr07.pdf) 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS OCUPARE POST BIOINGINER MEDICAL 

1. Directiva 93/42/EEC – privind Dispozitivele medicale modificată 47/2007/EEC
*
; 

2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată:  

Titlul XX- Dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive assistive.
*
 

3. Legea nr. 92/2012, privind dispozitivele medicale – Capitolul III – Clasificarea DM.
*
 

4. Ordinul BRML nr.148 din 15.05 2012 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de 

măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2012.
*
 

http://www.cncan.ro/assets/NSR/nsr04.pdf
http://www.cncan.ro/assets/NSR/nsr06.pdf
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5. Ordinul ministrului sanatatii nr. 792 din 29 iunie 2006 privind desfasurarea procedurii de 

investigatie clinică şi a procedurii de evaluare a performanţei pentru dispozitivele 

medicale, cu modificările şi completările ulterioare.
*
 

6. ORDIN Nr. 308 din 17 martie 2015 privind controlul prin verificare periodică a 

dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare.
*
 

7. Ordinul nr. 566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX 

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea 

activităților în domeniul dispozitivelor medicale.
*
 

8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1009/2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în 

baza naţională de date.
*
 

 

* Forma actualizata 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS OCUPARE POST ECONOMIST SPECIALIST IA, 

REFERENT DE SPECIALITATE III- BIROUL RESURSE UMANE, NORMARE SI 

SALARIZARE 

1. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii- cu modificarile si 

complerarile ulteriore, Capitolul VII- Spitale;  

2. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul Muncii- republicat cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

3. Ordin nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 

organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar; 

4. Legea nr. 153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Ordonanţă de urgenţă nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

6. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilor; 

7. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările şi completările ulterioare–

Republicare; 

8. Ordinul MFP nr. 923/2014 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 - 

republicare; 

9. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 

şi conducerea contabilității instituțiilor publice; 

10. Ordinul MFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi 

pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

MFP nr. 1917/2005; 

11. Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea, 

evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

12. Hotărâre nr. 153 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 

modificarile si completarile ulterioare. 
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13. Hotărâre nr. 917 din 20 Decembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului 

pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia 

ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală. 

14. Hotărâre nr. 250 din 8 mai 1992 privind concediul de odihna şi alte concedii ale 

salariaţilor din administraţia publica, din regiile autonome cu specific deosebit şi din 

unităţile bugetare. 

15. Ordonanţă de urgenţă nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de sănătate. 

16. Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificarile si completarile ulterioare. 

17. Ordin 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. 

18. Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic 

19. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 

20. Ordin nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 

organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar 

21. Ordonanţă nr. 18 din 29 august 2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 

22. Ordin nr. 905 din 3 august 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii 

publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, 

medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală 

23. Ordin nr. 974 din 2 iunie 2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale pentru personalul contractual și a fișei de evaluare a personalului 

de execuție și de conducere 

24. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

25. Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice 

26. Ordin nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi 

promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar 

27. Hotărârea nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor  

 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS OCUPARE POST ECONOMIST DEBUTANT- 

BIROUL FINANCIAR-CONTABILITATE 

1. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

2. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii 

3. Ordinul nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi 

pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 
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4. Ordinul nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

5. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice 

6. Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

7. Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile 

8. Ordinul 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*) 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS OCUPARE POST ECONOMIST SPECIALIST IA- 

BIROUL ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTARE 

1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice  
2. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii  
3. 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 

4. Hotărârea 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 

5. Hotărârea Guvernului nr. 866/2016  pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 aprobate prin HG nr. 394/2016, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

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

98/2016, aprobate prin HG nr. 395/2016 

6. Hotărâre Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

7. Ordinul comun cu nr. 1082/731 al Ministrului Sănătății și al Președintelui ANAP pentru 

aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse 

biocide 

8. Ordinul nr. 842-175 al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și al 

președintelui Comisiei Naționale de Prognoză privind aprobarea metodologiei de calcul al 

ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică 

9. Instrucțiunea nr.1 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emisă în 

aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 

99/2016 privind achiziţiile sectoriale 

10. Instrucţiunea  nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 

179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările 

ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 

privind achiziţiile sectoriale 

11. Ordonanţă de Urgenţă  nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice 

http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/05/L101_2016.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/05/L101_2016.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/05/L101_2016.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/05/L101_2016.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/11/Ordin_1082_2016.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/11/Ordin_1082_2016.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/11/Ordin_1082_2016.pdf
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BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS OCUPARE POST REFERENT DEBUTANT- 

BIROUL FINANCIAR-CONTABILITATE 

1. Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

2. Lege nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii 

3. Ordin nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 

4. Ordin nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

5. Ordin nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

6.  Ordin nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile 

7. Lege nr. 22 din 18 noiembrie 1969 

privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu 

gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste 

8. Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale 

unităţilor socialiste 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS OCUPARE POST REFERENT II (cu sarcini 

magazioner) - COMPARTIMENTUL DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA 

1. Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

2. Lege nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii 

3. Ordin nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 

4. Ordin nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

5. Ordin nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile 

6. Lege nr. 22 din 18 noiembrie 1969 

privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu 

gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS OCUPARE POST REFERENT II - BIROUL 

RESURSE UMANE, NORMARE SI SALARIZARE 

1. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii- cu modificarile si 

complerarile ulteriore, Capitolul VII- Spitale;  
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2. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul Muncii- republicat cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

3. Legea nr. 153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Ordonanţă de urgenţă nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

5. Hotărârea nr. 153 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 

modificarile si completarile ulterioare. 

6. Hotărârea nr. 917 din 20 Decembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului 

pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia 

ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală. 

7. Hotărârea nr. 250 din 8 mai 1992 privind concediul de odihna şi alte concedii ale 

salariaţilor din administraţia publica, din regiile autonome cu specific deosebit şi din 

unităţile bugetare. 

8. Ordonanţă de urgenţă nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de sănătate. 

9. Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificarile si completarile ulterioare. 

10. Ordin 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. 

11. Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic 

12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 

13. Ordin nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 

organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar 

14. Ordonanţă nr. 18 din 29 august 2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 

15. Ordin nr. 905 din 3 august 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii 

publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, 

medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală 

16. Ordin nr. 974 din 2 iunie 2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale pentru personalul contractual și a fișei de evaluare a personalului 

de execuție și de conducere 

17. Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice 

18. Ordin nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi 

promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar 

19. Hotărârea nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor  
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20. Hotărârea nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la 

locurile de muncă 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS OCUPARE POST INGINER - SECTIA CLINICA 

ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA 

1. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi 

aferente cladirilor civile si de productie - Indicativ: I 18/1-01
* 

2. Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor–Partea a III a - Instalatii de detectare, 

semnalizare si avertizare incendiu – Indicativ  P 118/3 – 2015
*
 

3. Legea 319/2006 – privind securitatea si sanatatea in munca* 

4. Legea 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor* 

 

*Forma actualizata 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS OCUPARE POST INGINER - COMPARTIMENT 

SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE URGENTA 

1. Legea 319/2006 – privind securitatea și sănătatea în muncă 

2. Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor*
 

3. HG 1048/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 

lucrători a echipamentelor  individuale de protecţie la locul de muncă* 

4. HG 1146/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de 

către lucrători a echipamentelor de muncă* 

5. HG 1425/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securității si sănătății în munca nr.19 din 2006* 

6. HG 243/2013 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea 

rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei 

medicale* 

7. Ordinul nr. 146 din 24 octombrie 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 

împotriva incendiilor la unităţi sanitare* 

8. Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia  persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulaţie a acestor date şi de abrogare 

a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)* 

 

  *Forma actualizata 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS OCUPARE POST INGINER - COMPARTIMENT 

TEHNIC 

1. Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii
* 

2. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii* 

3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor* 

4. Legea 319/2006  privind securitatea si sanatatea in munca* 

5. Ordin 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării  lucrărilor de construcţii
*
 

6. Ordin 1096/2016 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* 
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7. OMAI 75/2019 pentru aprobarea criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si 

dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta
* 

   * 
Forma actualizata

 

 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS OCUPARE POST SECRETAR – IRO 

1. Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 

2. Hotararea de Guvern nr. 123 din 07.02.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 

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

4. Ordonanta nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a 

petitiilor, modificata si completata prin Legea nr.233/2002; 

5. Regulament nr.679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de 

abrogare a directivei 95/46/CE –Regulament general privind protectia datelor. 

 

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU CONCURS OCUPARE POST MUNCITOR 

CALIFICAT – PEISAGIST 

 1. Legea 319/2006 (privind securitatea si sanatatea in munca)
*
: 

  - Capitolul 1; Capitolul 2; Capitolul 3 – sectiunea 7; Capitolul 4 

 2. Legea 307/2006 (privind apararea impotriva incendiilor)
*
: 

  - Capitolul 1; Capitolul 2 – sectiunea 6 – art.22 

 3. Legea 53/2003 (codul muncii)
*
: 

  - Titlu 1 – Capitolul 1, Capitolul 2; 

  - Titlu 2 – Capitolul 2, Capitolul 4, Capitolul 5 

 4. Flori cultivate in gradina, Autor: Elena Selaru, Editura Fermierul, 2007 

 

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU CONCURS OCUPARE POST MUNCITOR 

CALIFICAT – FOCHIST 

           1. Legea 307/2006 – Apararea impotriva incendiilor – art.21, art.22
*
 

           2. Legea 319/2006 – Legea privind securitatea si sanatatea in munca – art.5, art.20, art.21, 

art.22, art23, art.31
*
 

          3. PT C 9-2010 – Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune –  Capitolul 4
*
 

 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS OCUPARE POST MUNCITOR CALIFICAT – 

ELECTRICIAN 

1. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
* 

2 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente 

cladirilor I7 -2011 

3 Agenda electricianului  Pietrareanu Emil 1986 

4 Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor* 

5 Fisa postului electrician din Cadrul IRO Iasi 
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BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU CONCURS OCUPARE POST MUNCITOR 

CALIFICAT – INSTALATOR  SANITAR 

1. Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare – Indicativ I 9/1 – 96 

2. Legea 319/2006 (privind securitatea si sanatatea in munca)
*
: 

  - Capitolul 1; Capitolul 2; Capitolul 3 – sectiunea 7; Capitolul 4 

3. Legea 307/2006 (privind apararea impotriva incendiilor)
*
: 

  - Capitolul 1; Capitolul 2 – sectiunea 6 – art.22 

4. Legea 53/2003 (codul muncii)
*
: 

  - Titlu 1 – Capitolul 1, Capitolul 2; 

  - Titlu 2 – Capitolul 2, Capitolul 4, Capitolul 5 
*
Forma actualizata 

 

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU CONCURS OCUPARE POST MUNCITOR 

CALIFICAT– LENJER 

 1. Ordin 1025/07.12.2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de   spalatoriei 

pentru unitatile medicale: 

  - Anexa 1 - Norme tehnice privind serviciile de spălătorie pentru unităţile 

medicale: pct. 2 (Definitii); pct. 3 (colectarea la sursa si ambalarea lenjeriei); pct. 11 (depozitarea 

si transportul lenjeriei curate)
* 

 2. Legea 319/2006 (privind securitatea si sanatatea in munca)
*
: 

  - Capitolul 1; Capitolul 2; Capitolul 3 – sectiunea 7; Capitolul 4 

 3. Legea 307/2006 (privind apararea impotriva incendiilor)
*
: 

  - Capitolul 1; Capitolul 2 – sectiunea 6 – art.22 

 4. Legea 53/2003 (codul muncii)
*
: 

  - Titlu 1 – Capitolul 1, Capitolul 2; 

  - Titlu 2 – Capitolul 2, Capitolul 4, Capitolul 5 

 

 

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU CONCURS OCUPARE POST MUNCITOR 

NECALIFICAT  

 1. Legea 319/2006 (privind securitatea si sanatatea in munca)
*
: 

  - Capitolul 1; Capitolul 2; Capitolul 3 – sectiunea 7; Capitolul 4 

 2. Legea 307/2006 (privind apararea impotriva incendiilor)
*
: 

  - Capitolul 1; Capitolul 2 – sectiunea 6 – art.22 

 3. Legea 53/2003 (codul muncii)
*
: 

  - Titlu 1 – Capitolul 1, Capitolul 2; 

  - Titlu 2 – Capitolul 2, Capitolul 4, Capitolul 5 

 4. Fisa postului – operator neutralizator deseuri infectioase 

 

 

MANAGER, 

EC. MIRELA GROSU 


