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pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice de execuţie de 

INSPECTOR cl.I grad profesional asistent  
la Compartiment control servicii de asistență medicală primară 

 

 

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

sănătăţii, Titlul I -Sănătate Publică și Titlul III -Asistenţă medicală primară; 

 

2) ORDIN M.S.  Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică 

judeţene şi a municipiului Bucureşti; 

 

3) ORDIN  M.S.P. Nr. 824/2006 din  5 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat; 

 

4) ORDIN  M.S. Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare; 

 

5)  ORDIN  M.S. 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; 

 

6) ORDIN  M.S.P. Nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind 

structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară; 

 

7) ORDIN  M.S. 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; 

 

8)  ORDIN M.S./M.A.I.  Nr. 697/112/2011 din 25 mai 2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin 

centrele de permanent; 
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9)  Constituţia României, republicată; 

 

10) ORDONANŢA de URGENTA A GUVERNULUI nr.57/2019 privind Codul 

administrativ-Partea a VI-a, Titlul I și Titlul II  Statutul funcţionarilor publici; 

              

 

*inclusiv actele normative prin care au fost modificate sau / şi completate 

 


