
TEMATICĂ   

pentru ocuparea postului vacant de referent III debutant - Compartimentului Control unități și 
servicii de sănătate din cadrul Serviciului Control în sănătate publică 

 
1. Constituția României, republicată: 

- Titlul II, Capitolul II ,, Drepturile și libertățile fundamentale „ 
- Titlul II , Capitolul III ,, Îndatoririle fundamentale „ 

 
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 
- Partea a –VI-a ,  Titlul II ,, Statutul funcționarilor publici “, Capitolul V ,, Drepturi si 

indatoriri “ 
o Secțiunea 1 ,, Drepturile funcționarilor publici “ 
o Secțiunea a- 2-a  ,, Îndatoririle funcționarilor publici” 

 
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
- Capitolul II, Sectiunea a II-a ,, Accesul la serviciile publice administrative și juridice, 

de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități ’’. 
 

4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările ulterioare. 
- Capitolul II ,, Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul 

muncii “ 
- Capitolul III ,, Egalitatea  de șanse  și de tratament în ceea ce privește accesul la 

educație , la sănătate, la cultură și la informare “. 
 

5. Ordinul MS nr.1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și 
funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti. 
- IX – În domeniul controlului în sănătate publică   

o B. Compartimentul control unități și servicii de sănătate  
 

6. Ordinul MSP  nr. 914 din 26 iulie 2006  pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe 
care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 
funcţionare , cu modificarile si completările ulterioare. 
- CAPITOLUL II – Organizarea secției de pediatrie – Blocul operator 

 



7. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
- Anexa nr. 1 – Organizarea activităților de supraveghere, prevenire și limitare a 

infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare publice și private cu 
paturi - CAPITOLUL II – Atribuțiile unității sanitare în activitatea de supraveghere, 
prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale. 

3. Atribuțiile directorului medical 
14. Atribuțiile asistentei de la stația de sterilizare 

-  Anexa nr. 2 – Supravegherea și raportarea infecțiilor asociate asistenței  medicale. 
 

8. Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la 
normele din domeniul sănătății publice , cu modificările și completările ulterioare. 

CAPITOLUL VIII – Contravenții la normele privind prevenirea ți combaterea bolilor transmisibile 
și la normele de igienă pentru spitale. 


