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BIBLIOGRAFIE* 

pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice de execuţie de 

INSPECTOR cl.I grad profesional asistent  
la Compartiment control al asistenţei medicale din unităţile cu paturi  

  

 

 

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

sănătăţii ,  Titlul VII- Spitale; 

 

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  MSP 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) LEGE   Nr. 282 din  5 octombrie 2005    *** Republicată privind organizarea 

activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine 

umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 

terapeutice; 

 

7) ORDIN  MS  Nr. 253/2018 din 23 februarie 2018 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative; 
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8) ORDIN MSP 914/2006 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile 

pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 

funcţionare; 

 

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 

 

 

 

 


