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BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR   VACANTE  
  (PE PERIOADA NEDETERMINATA )  DE: 

- INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ CPU 
- ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE CPU 

-ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE SECŢIA MEDICINĂ INTERNĂ 
 - INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ SECŢIA CHIRURGIE GENERALĂ  
- ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE SECŢIA CHIRURGIE GENERALĂ 

 
1. Ordinul MS Nr.1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 
sanitare, cu modificările şi completările ulterioare 

2. Ordinul MS 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, cu modificările şi completările ulterioare 

3. Ordinul MS 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, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Tematica:  

1. Ordinul MS Nr.1101/2016 din 30 septembrie 2016,  
- Anexa 1 
- Anexa 4 – Precauţiuni standard 

2. Ordinul MS Nr. 961/2016 din 19 august 2016, 
 - Anexa 3 
 - Anexa 4 

3. Ordinul MS Nr.1226 din 3 decembrie 2012,  
- CAPITOLUL II-Definiţii,  
- CAPITOLUL V – Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere,  
- CAPITOLUL VI – Ambalarea deşeurilor medicale,  
- CAPITOLUL VII – Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, 
-CAPITOLUL VIII – Transportul deşeurilor rezultate din activităţi medicale, -
CAPITOLUL XII – Responsabilităţi în domeniul gestionării deşeurilor medicale – 
ART.65, 66. 
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BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE 
  (PE PERIOADA NEDETERMINATA )  DE: 

- ASISTENT MEDICAL DEBUTANT - CABINET OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE 
- ASISTENT MEDICAL GENERALIST – CABINET CHIRURGIE GENERALĂ 

- ASISTENT MEDICAL DEBUTANT – CABINET ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE 
 

 
1. Ordinul MS Nr.1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 
sanitare, cu modificările şi completările ulterioare 

2. Ordinul MS 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, cu modificările şi completările ulterioare 

3. Urgenţe medico-chirurgicale – Sinteze, Lucreţia Titircă –Editura Medicală, Bucureşti 
1998 

 
Tematica:  

1. Ordinul MS Nr.1101/2016 din 30 septembrie 2016: 
 - Precauţiunile standard pentru prevenire şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei 
medicale 
- Rolul asistentei medicale/sorei medicale responsabile de salon în prevenirea şi 
controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale 
 

2. Ordinul MS Nr.1226 din 3 decembrie 2012: 
- CAPITOLUL VI – Ambalarea deşeurilor medicale,  
- CAPITOLUL VIII – Transportul deşeurilor rezultate din activităţi medicale  
 

3. Urgenţe medico-chirurgicale – Sinteze, Lucreţia Titircă –Editura Medicală, Bucureşti 
1998:  
- Urgenţele aparatului respirator 
- Urgenţele aparatului cardiovascular 
- Urgenţele abdominale 
- Şocul 
- Urgenţele în obstetrică-ginecologie 
- Traumatismele 
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BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT 
  (PE PERIOADA NEDETERMINATA )  DE MAGAZINER 

 
 
 

1.  Legea Nr. Nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, 
constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea 
bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare 

2. ORDIN  MS Nr. 809 din 25 iunie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare 

3.     ORDIN MFP  Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele 
financiar-contabile*), cu modificările şi completările ulterioare 

4. ORDIN  MFP Nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările 
ulterioare 

5.  LEGE   Nr. 477 din  8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a 
personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare 
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BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT 
  (PE PERIOADA NEDETERMINATA )  DE ARHIVAR 

 
 

 
1. Legea Nr. 16 din  2 aprilie 1996 *** Republicată, Legea Arhivelor 

Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare 
2. Legea Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public, cu modificările şi completările ulterioare 
3. Legea Nr. 319/2006 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în 

muncă 
4. Fişa de post arhivar. 
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BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT 
  (PE PERIOADA NEDETERMINATA )  DE PAZNIC 

 
 
 

1.  LEGE   Nr. 333 din  8 iulie 2003    *** Republicată privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi 
completările ulterioare 

2.   ORDIN  MSP  Nr. 1365 din 25 iulie 2008 privind organizarea serviciului 
de pază şi a regimului de acces în unităţile sanitare publice cu paturi din 
reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările 
ulterioare 

3.    ORDIN  MS  Nr. 1284 din 17 decembrie 2012 privind reglementarea 
programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile 
sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare 
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BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT 
  (PE PERIOADA NEDETERMINATA )  DE ECONOMIST I A RUNOS 

 
 

1.  LEGE   Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003    *** Republicată Codul muncii, 
cu modificările şi completările ulterioare 

2.   LEGE   Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006    *** Republicată privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 

3.  LEGE   Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului, cu 
modificările şi completările ulterioare 

4. LEGE 346/2002 din 5 iunie 2002 ***Republicată privind asigurarea pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările 
ulterioare 

5. LEGE   Nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare 

6. ORDIN MS  Nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea 
Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a 
spitalelor, cu modificările şi completările ulterioare 

7. ORDIN  MSP Nr. 870/2004 din  1 iulie 2004 pentru aprobarea 
Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea 
gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi 
completările ulterioare 

8.    ORDIN   Nr. 547 din 26 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului 
privind acordarea sporurilor la salariile de bază, cu modificările şi 
completările ulterioare 

9. LEGE   Nr. 263/2010 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare 

10. ORDIN MS  Nr. 1470/2011 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, cu modificările şi completările ulterioare 

11. H.G.  Nr. 500/2011 din 18 mai 2011 privind registrul general de 
evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare 

 



12.   ORDIN  MS  Nr. 1224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice 
nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu 
modificările şi completările ulterioare 

13. LEGE  Nr. 250/2016 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea 
unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi 
completările ulterioare 

14. LEGE-CADRU  Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare 

15. H.G.  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, cu 
modificările şi completările ulterioare 

16. ORDIN MS  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, cu modificările şi completările ulterioare 

17.  LEGE  Nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare 
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