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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPAREA A POSTULUI 

DE SEF SERVICIU APROVIZIONARE, TRANSPORT, ADMNISTRATIV GRADUL II 

1. Tematica 

- Principii și dispoziții privind protecția mediului;                                                                                                    

- Finanțarea spitalelor;                                                                                                                                                       

- Angajarea și ordonanțarea cheltuielilor;                                                                                                                       

- Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii;                                                                                                                                                       

- Obligații privind apararea împotiva incendiilor;                                                                                                        

- Evaluarea și gestionarea aerului înconjurator;                                                                                                         

- Standarde de control intern managerial;                                                                                                                      

- Normele privind procedura de autorizare sanitară de funcționare;                                                                           

- Normarea consumului de combustibil;                                                                                                                    

- Dispoziții generale și organizatorice privind achizițiile publice, planificarea şi pregătirea realizării 

achiziţiei publice;                                                                                                                                                         

- Dispoziții generale privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de 

concesiune de servicii;                                                                                                                                      

- Paza și protecția – dispoziții generale și formele de pază;                                                                         

- Conducerea spitalelor;                                                                                                                             

- Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente;                                                                                

- Perisabilitatea produselor ;                                                                                                                                     

- Regimul deșeurilor;                                                                                                                                                 

- Angajarea gestionarilor și constituirea garanțiilor;                                                                                            

- Drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților; 

                                                                                                                                                                                     

2. Bibliografie 

- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare – Titlul VII – Spitalele;                                                                                                          

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice;                                                                                                           

- Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile 

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

cu modificările și completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                                          

- Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul 

de combustibil si ulei pentru automobile;                                                                                                      

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;                                                                                                                                         

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare;                                                                                                                                       

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                                                                                                                    

- Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările 

ulterioare;                                                                                                                                                                       
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- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,  cu modificările și completările 

ulterioare;                                                                                                                                                

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;                                                                                                                                     

- Hotărârea de Guvern 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, cu modificările și completările ulterioare;                                                                                   

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și 

completările ulterioare;                                                                                                                                     

- Ordinul Ministerul Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii;                                                                                                                                                                   

- Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicată cu modificările și completările ulterioare;                                                                           

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare;                                                                                                   

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 754/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile 

de perisabilitate pentru produsele din unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii;                 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor,  cu modificările și completările 

ulterioare;                                                                                                                                               

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

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

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și 

completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;                                                                                               

- Regulamentul intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare la nivelul Institutului Național 

de Gerontologie și Geriatrie “Ana Aslan” (afișate pentru consultare pe site-ul instituției);                                                                                             
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