TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

1. ORDIN nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile
de spalatorie pentru unitatile medicale
A. Obiective şi domenii de aplicare
B. Colectarea la sursa şi ambalarea lenjeriei
C. Calcarea lenjeriei
2. Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și
sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătății nr. 119/2014.
- Dimensionarea zonelor de protecție sanitară
- Zonă de protecție sanitară
3. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităti medicale şi Metodologiei de culegerea datelor pentru
baza natională de date privind deşeurile rezultate din activitati medicale
- Planul de gestionare a deşeurilor medicale
- Obiective şi domenii de aplicare
- Minimizarea cantitătii de deşeuri
4. Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.
211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- Responsabilitățile operatorilor economici
5. Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca
- SECTIUNEA 1- Obligatii generale ale angajatorilor
- SECTIUNEA a 3-a - Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor,
pericol grav si imminent
6. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
- Art.4 - Art. 11
7. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
- Titlul VII – SPITALELE
8. LEGEA nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica
– ART. 6 – ART. 16
9. LEGEA 215 din aprilie 2001 a administratiei publice locale
– Art. 17 – Art. 19, Art. 21 , Art. 25, Art. 36.
10. Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor
– Art. 30 , Art. 44.

11. Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă.
– Art. 3, Art.4, Art. 7, Art. 8, Art.9, Art. 21
12. Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.
211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
- Art. 17, Art. 18.

