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BIBLIOGRAFIE 
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 

ȘEF BIROU (INGINER IA)  APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV, 
TRANSPORT, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII 

 
 
 

1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare. 

2. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările 
ulterioare. 

3. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii cu 
modificările și completările ulterioare. 

4. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de achiziție publica, a contractelor 

sectoriale și a contractelor de concesiune de servicii, precum și organizarea și 
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestatiilor, cu modificările și 
completările ulterioare 

5. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare 

6. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății - Titlul VII - Spitale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
7.Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
8.Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, rerepublicata, cu modificările și completările 

ulterioare; 
9.Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor 

privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii 
autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

10.Ordinul nr. 919/2006 al ministrului sanatatii privind aprobarea normelor 
metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare și transmitere a informatiilor legate de 
activitatea spitalului; 

11. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 
ulterioare 



12.Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

13.Ordin nr. 2861/2009 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea 
Normelor privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

14.H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

15.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

16.Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

17.Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificările și 
completarile ulterioare; 

18.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
19.H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de 

constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; 
20.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții, 

republicata, cu modificările și completările ulterioare; 
21.Ordinul nr. 2003/16.12.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice ,,Ghid de 

evaluare a riscului la incendiu și a siguranței la foc pentru clădiri de spitale GT 049-02  
22.Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala I 13/1 – 02(serie 

noua); 
23.Normativ de siguranta la foc a constructiilor P 118-99; 
24.Normativ privind exploatarea instalatiilor sanitare I 9/1 – 96; 
25.Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de 

curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie I 18/1 – 01; 

26.Normativ pentru exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare I5/2 – 98. 
 
 


