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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA  PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS/EXAMEN  A 

POSTULUI DE ȘEF BIROU, STUDII S, GRAD PROFESIONAL I.,  BIROULUI 

SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ, 

AUTORIZAȚII, ADMINISTRATIV APROVIZIOANARE-MANIPULARE 

DEPOZITARE ȘI DESEVIRE MIJLOACE DE TRANSPORT,  CARE  SE VA 

DESFĂSURA  IN DATA DE  16.11.2021, LA SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI 

SCHITU GRECI 

 

 

TEMATICA PENTRU CONCURS: 

 

 1. Exigentele in constructii,obligaţiile si răspunderile proprietarilor construcţiilor. 

 2. Recepţia finala, intocmirea cărtii tehnice. 

 3. Emiterea certificatului de urbanism si autorizaţiei de construire/desfiintare. 

 4. Organizarea si funcţionarea spitalelor. 

 5. Obligaţiile angajatului si angajatorului. 

 6. Determinarea consumurilor. 

 7. Organizarea unui spital, a secţiilor medicale. 

 8. Clasificarea, colectarea deşeurilor, responsabilitati. 

 9. Cunostinte generale despre lucrările de constructii, etape de execuţie a lucrărilor,. 

10. Întocmirea unui antemasuratori. 

 

              BIBLIOGRAFIE  

1.  Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificările si completările 

ulterioare. 

2. H.G.  Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare. 

3. H.G. Nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

constructii, cu modificările si completările ulterioare. 



4. Legea Nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executării lucrărilor de 

constructii cu modificările si completările ulterioare. 

5. Ordinul Nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii cu 

modificările si completările ulterioare. 

6. Legea Nr. 95/2006 republicata privind reforma in domeniul sanatatii, cu 

modificările si completările ulterioare, titlul VII - organizarea si funcţionarea 

spitalelor, conducerea spitalelor. 

7. Lege Nr. 53 / 2003 (CodulMuncii) - republicata - Titlul I, cap.ll, Titlul III, cap.l, 

Titlul XI, cap.l, II si III, cu modificările si completările ulterioare. 

8. Legea Nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările si 

completările ulterioare 

9. Legea Nr.319 din 2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările 

si completările ulterioare. 

10. Ordinul Nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de 

combustibil si ulei pentru automobile, cu modificările si completările ulterioare.. 

11. Ordin Nr. 914 / 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie 

sa le indeplineasca un spital in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 

funcţionare, cu modificările si completările ulterioare. 

12. Ordinul Nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza naţionala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale, cu 

modificările si completările ulterioare. 

13. Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările si completările 

ulterioare, cu modificările si completările ulterioare. 

14. H.G 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 si 

completările ulterioare. 

 
 

                                                      Avizat: 

Director Financiar-Contabil 
 


