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ANUN  CONCURSȚ

În conformitate cu prevederile  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind
desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din
cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobată prin Legea nr. 33/2021 şi ale art. 618 alin.
(1) lit. b) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cuț ț
modificările i completările ulterioare, Direcţia de Sănătate Publică Mureşș  organizează  concurs
de  recrutare  pentru  funcţia  publică  de  conducere  vacantă  de  şef  Serviciu  Control  în
Sănătate Publică, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 de ore pe săptămână). 

Calendarul de desfă urare a concursuluiș :
1. proba scrisă, în  data  17  august  2021,  ora  10.00, la  sediul  instituţiei  din  str.  Gh.

Marinescu nr. 50, etaj I, Amfiteatrul nr. 2;
2. proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data sus inerii  probeiț

scrise, la sediul instituţiei, doar acei candida i care au ob inut la proba scrisă minimumț ț
50 puncte.

Dosarele de concurs se depun la sediul Directiei de Sanatate Publica Mures - Birou RUNOS,
din str. Gh. Marinescu, nr. 50, Targu Mures, în perioada  16.07.2021-04.08.2021, inclusiv, şi
trebuie să con ină în mod obligatoriu următoarele documente:ț

a) formularul de înscriere;  
b) curriculum vitae, modelul comun european;  
c) copia actului de identitate;  
d) copii  ale diplomelor de studii,  certificatelor  şi altor documente care atestă efectuarea

unor specializări şi perfecţionări;  
e) copie  a  diplomei  de  master  în  domeniul  administraţiei  publice,  management  ori  în

specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care
diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de
studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă şi, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea
postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;  

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni  anterior  derulării  concursului  de  către  medicul  de  familie  al  candidatului.
Adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;  

h) cazierul judiciar;  

http://www.aspms.ro/


i) declaraţia  pe  propria  răspundere,  prin  completarea  rubricii  corespunzătoare  din
formularul  de  înscriere,  sau  adeverinţa  care  să  ateste  calitatea  sau  lipsa  calităţii  de
lucrător al  Securităţii  sau colaborator al acesteia,  în condiţiile  prevăzute de legislaţia
specifică.

 
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele

originale,  care  se  certifică  pentru  conformitate  cu originalul  de  către  secretarul  comisiei  de
concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin publicarea pe pagina de
internet a Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, respectiv www.aspms.ro.

Condiţii generale de participare la concurs:

-  candidaţii  trebuie  să  îndeplinească  condiţiile  generale  prevăzute  de  art.  465  alin.  (1)  din
Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările iț ț ș
completările ulterioare.

Condi ii specifice de participare la concurs sunt:ț

- şef serviciu, grad II, funcţie publică de conducere la Serviciul control în sănătate publică 
a)  studii  universitare  de  licenta  absolvite  cu  diploma  de  licenta  sau  echivalenta  in

domeniul medicna;
b) minim 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
c) candidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in

domeniul  administratiei  publice,  management  sau in  specialitatea studiilor  necesare ocuparii
functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)  certificat  medic  specialist/primar  specialitatea  igiena  sau  sanatate  publica  si
management sanitar.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI MUREŞ
Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, Cod 540136
Telefon 0265-211729, e-mail: runos@aspms.ro, site: www.aspms.ro
Persoana de contact: Rotar Ofelia, consilier grad profesional superior

Afi at în data de 16 iulie 2021, pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş i pe pagina deș ș
internet a ANFP.

DIRECTOR EXECUTIV,
DR. IULIU MOLDOVAN

http://www.aspms.ro/
mailto:runos@aspms.ro


BIBLIOGRAFIE CONCURS

şef serviciu grad II serviciul Control în sănătate publică

1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanţa de Urgenţă  nr.57/2019  privind Codul administrativ -Partea a VI –a, titlul I şi II,
cu modificările şi completările ulterioare;
3.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4.  Legea  nr.  202/2002 privind  egalitatea  de  şanse  şi  de  tratament  între  femei  şi  bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
GENERALITATI

5. Ordinul ministrului  sănătăţii  publice nr.  824 din 5 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat Publicat in Monitorul Oficial nr.
617 din 18 iulie 2006

6. Hotărâre nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor 
7.Hotărârea  nr.  857/2011  privind  stabilirea  i  sanc ionarea  contraven iilor  la  normele  dinș ț ț
domeniul sănătă ii publice.ț
8. Ordin nr.1030 din 20 august 2009 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară
pentru  proiectele  de  amplasare,  amenajare,  construire  şi  pentru  funcţionarea  obiectivelor  ce
desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei  cu modificări şi completări
ulterioare

ALIMENT
9. Hotărârea de Guvern nr. 1.197 din 24 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind
materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele Publicata in Monitorul Oficial nr. 883
din  7  decembrie  2002  cu  modificări  şi  completări  ulterioare
10. Hotărârea de Guvern nr. 1020 din 1 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de
exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale Publicat in Monitorul Oficial nr.854 din
22  septembrie  2005
11. Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
Nr.  387/251  din  30  mai  2002  pentru  aprobarea  Normelor  privind  alimentele  cu  destinaţie
nutriţională specială Publicat in Monitorul Oficial nr. 926 din 18 decembrie 2002 cu modificări
şi  completări  ulterioare
12. Ordinul ministerului sănătăţii nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de
igienă  privind  producţia,  prelucrarea,  depozitarea,  păstrarea,  transportul  şi  desfacerea
alimentelor  Publicată  în  Monitorul  Oficial  nr.268  din  11  iunie  1999
13.  Ordinul  ministerului  sănătăţii  publice  nr.  1069/2007 pentru  aprobarea  Normelor  privind
suplimentele alimentare Publicat in Monitorul Oficial nr. 455 din 5 iulie 2007
14.  Ordinul  comun  al  ministerului  agriculturii,  pădurilor  şi  dezvoltării  rurale,  autoritatea
naţională  sanitară  veterinară  şi  pentru  siguranţa  alimentelor,  ministerul  sănătăţii,  autoritatea
naţională  pentru  protecţia  consumatorilor  Nr.  772/68/859/442  din  8  august  2005  pentru
aprobarea  Normei  privind  Sistemul  rapid  de  alertă  pentru  alimente  şi  furaje  Publicat  în
Monitorul  Oficial  nr.  757  din  19  august  2005  
15.Regulamentul  CE  nr.1333  din  16  decembrie  2008  privind  aditivii  alimentari.

16.Regulamentul UE nr.1924/2006 al parlamentului european i al consiliului din 20 decembrieș
2006 privind men iunile nutri ionale i de sănătate înscrise pe produsele alimentareț ț ș



17.Regulamentul  UE nr.  432/2012 al  comisiei  din 16 mai  2012 de stabilire  a  unei  liste  de
men iuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă laț
reducerea riscului de îmbolnăvire i la dezvoltarea i sănătatea copiilorș ș

COSMETICE
18.Regulamentul  (CE)  nr.  1223/2009  al  parlamentului  european  i  al  consiliului  din  30ș
noiembrie 2009 privind produsele cosmetice

BIOCIDE
19.Regulamentul (UE) nr.528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012
privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide

APA
20. Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile. Publicată în Monitorul Oficial
nr.552 din 29 iulie 2002.

21. Hotărârea de Guvern nr. 974 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere,
inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a
producţiei şi distribuţiei apei potabile Publicată în Monitorul Oficial nr.. 669 din 26 iulie 2004
22.Ordin  nr. 275 din 26 martie 2012 privind aprobarea Procedurii  de reglementare sanitara
pentru  punerea  pe  piata  a  produselor,  materialelor,  substantelor  chimice/amestecurilor  si
echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila

DESEURI
23.Ordinul  nr.  1226/2012 pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  gestionarea  de eurilorș
rezultate din activită i medicale i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza na ională deț ș ț
date privind de eurile rezultate din activită i medicaleș ț
24. Ordinul nr. 1279/2012 privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a condi iilor de func ionareț ț
i monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute aș

de eurilor medicale periculoase.ș

25.Ordinul nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate
pentru transportul de eurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.ș

MEDIU DE VIATA
26.Ordinul  nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul
de viaţă al populaţiei.
27.  Ordinul  ministerului  sănătăţii  publice  nr.  1136  din  27  iunie  2007  privind  aprobarea
Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală.

TRANSFUZIE SANGUINA, DONAREA DE SANGE SI COMPONENTE DE ORIGINE
UMANA PRECUM SI  ASIGURAREA CALITATII  SI  SECURITATII  IN VEDEREA
UTILIZARII LOR TERAPEUTICE

28.Ordin MSP nr. 1224 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea
unităţilor  de transfuzie  sanguină  din spitale  Publicat  in  Monitorul  Oficial  nr.  870 din  2006

TRANSPLANT
29.  Ordin  MS  nr.  860  din  7  decembrie  2013  pentru  aprobarea  criteriilor  în  domeniul
transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană



UNITATI DE INVATAMANT

30.Ordinul ministerului sănătăţii  nr. 1456 din 28 august 2020 pentru aprobarea Normelor de
igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor 
31.Ordinul  ministerului  sănătăţii  nr.  1668/2011  pentru  aprobarea  Metodologiei  privind
examinarea stării de sănătate a pre colarilor i elevilor din unită ile de învă ământ de stat iș ș ț ț ș
particulare  autorizate/acreditate,  privind  acordarea  asisten ei  medicale  gratuite  i  pentruț ș
promovarea unui stil de via ă sănătosț
32.Ordin  ministerului  sănătăţii  nr.1563/2008  din  12.09.2008  Publicat  în  Monitorul  Oficial,
Partea I nr. 651 din 15.09.2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor
şi  şcolarilor  şi  a  principiilor  care  stau  la  baza  unei  alimentaţii  sănătoase  pentru  copii  şi
adolescenţi.

UNITĂŢI SANITARE

33.Ordin 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.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 695 din 15 august 2006
34. Ordin MS nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea,
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretarea
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
35.Ordin MS nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

       

  TEMATICA CONCURS

şef serviciu grad II Serviciul Control în Sănătate Publică

1. Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici  din administraţia publică.

2.Constituţia României-Drepturile şi libertăţile fundamentale

3. Constituţia României- Economia şi finanţele publice.

4.Principii şi definiţii,dispoziţii speciale privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de

discriminare.

5.Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii.

6.Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.

GENERALITĂŢI
1. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 824 din 5 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat Publicat in Monitorul Oficial nr. 
617 din 18 iulie 2006
Tema
Organizarea acţiunilor de inspecţie de sănătate publică: metode şi proceduri de inspecţie

2. Hotărâre nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor 



Tema
FIŞE privind serviciile medicale profilactice detaliate în funcţie de expunerea profesională 
VI.  Personalul  din  sectoare  speciale,  cu  risc  de  transmitere  a  bolilor  infecţioase  direct  sau
indirect (prin alimente, apă etc.)

3.Hotărârea  nr.  857/2011  privind  stabilirea  i  sanc ionarea  contraven iilor  la  normele  dinș ț ț
domeniul sănătă ii publice.ț

4. Ordin nr.1030 din 20 august 2009 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară
pentru  proiectele  de  amplasare,  amenajare,  construire  şi  pentru  funcţionarea  obiectivelor  ce
desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei  cu modificări şi completări
ulterioare
Tema
Capitolul III Autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare

ALIMENT

1. Hotărârea de Guvern nr. 1.197 din 24 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind
materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele Publicata in Monitorul Oficial nr. 883
din 7 decembrie 2002 cu modificări şi completări ulterioare
Tema
Capitol I-Prevederi generale privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele 

2. Hotărârea de Guvern nr. 1020 din 1 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de
exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale Publicat in Monitorul Oficial nr.854 din
22  septembrie  2005
Tema 
ANEXA Nr. 2  la norme: CONDIŢIILE de exploatare, îmbuteliere şi comercializare a apelor
minerale naturale

3. Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului agriculturii,  alimentaţiei şi pădurilor,
Nr.  387/251  din  30  mai  2002  pentru  aprobarea  Normelor  privind  alimentele  cu  destinaţie
nutriţională specială Publicat in Monitorul Oficial nr. 926 din 18 decembrie 2002 cu modificări
şi completări ulterioare

Tema   NORME privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială
CAPITOLUL IV  Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale

4. Ordinul ministerului sănătăţii nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de
igienă  privind  producţia,  prelucrarea,  depozitarea,  păstrarea,  transportul  şi  desfacerea
alimentelor  Publicată  în  Monitorul  Oficial  nr.268  din  11  iunie  1999
Tema
Capitolul  VII-Norme  privind  personalul  unităţilor  alimentare
5.  Ordinul  ministerului  sănătăţii  publice  nr.  1069/2007  pentru  aprobarea  Normelor  privind
suplimentele alimentare-Publicat in Monitorul Oficial nr. 455 din 5 iulie 2007
Tema   NORME  privind suplimentele alimentare

6.  Ordinul  comun  al  ministerului  agriculturii,  pădurilor  şi  dezvoltării  rurale,  autoritatea
naţională  sanitară  veterinară  şi  pentru  siguranţa  alimentelor,  ministerul  sănătăţii,  autoritatea
naţională  pentru  protecţia  consumatorilor  Nr.  772/68/859/442  din  8  august  2005  pentru
aprobarea  Normei  privind  Sistemul  rapid  de  alertă  pentru  alimente  şi  furaje  Publicat  în



Monitorul  Oficial  nr.  757  din  19  august  2005  
Tema
CAPITOLUL III-Criterii de bază ale informării şi notificării

7.Regulamentul CE nr.1333 din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari.
Tema
ANEXA I  Categoriile funcţionale de aditivi alimentari din produsele alimentare şi de aditivi
alimentari din aditivii şi enzimele alimentare

8.Regulamentul UE nr.1924/2006 al parlamentului european i al consiliului din 20 decembrieș
2006 privind men iunile nutri ionale i de sănătate înscrise pe produsele alimentareț ț ș
Tema     
ANEXĂ Menţiuni nutriţionale şi condiţii aplicabile acestora 

9.Regulamentul  UE nr.  432/2012  al  comisiei  din  16  mai  2012  de  stabilire  a  unei  liste  de
men iuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă laț
reducerea riscului de îmbolnăvire i la dezvoltarea i sănătatea copiilorș ș
Tema
ANEXĂ    LISTA MENŢIUNILOR DE SĂNĂTATE PERMISE

COSMETICE

1.Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al parlamentului european i al consiliului din 30 noiembrieș
2009 privind produsele cosmetice
Tema
CAPITOLUL II  SIGURANŢĂ, RESPONSABILITATE, LIBERĂ CIRCULAŢIE 

BIOCIDE

1.Regulamentul (UE) nr.528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 
privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide
Tema
CAPITOLUL VI-AUTORIZAŢII NAŢIONALE PENTRU PRODUSE BIOCIDE 

APA

1. Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile. Publicată în Monitorul Oficial 
nr.552 din 29 iulie 2002
Tema CAPITOLUL II-Condiţii de calitate
2. Hotărârea de Guvern nr. 974 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, 
inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a 
producţiei şi distribuţiei apei potabile Publicată în Monitorul Oficial nr.. 669 din 26 iulie 2004

Tema CAPITOLUL VII-Modificarea calităţii apei potabile în reţeaua de distribuţie
3. Ordin  nr. 275 din 26 martie  2012 privind aprobarea Procedurii  de reglementare sanitara
pentru  punerea  pe  piata  a  produselor,  materialelor,  substantelor  chimice/amestecurilor  si
echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila
Tema
PROCEDURA de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, 
substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă



DESEURI

1.Ordinul  nr.  1226/2012  pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  gestionarea  de eurilorș
rezultate din activită i medicale i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza na ională deț ș ț
date privind de eurile rezultate din activită i medicaleș ț
Tema   

CAPITOLUL VII -Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale

2. Ordinul nr. 1279/2012 privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a condi iilor de func ionareț ț
i monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute aș

de eurilor medicale periculoaseș
Tema
SECŢIUNEA a 2 - a-Dotarea minimă şi funcţionalitatea sistemului echipamentelor de tratare 
prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase
3.Ordinul nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate
pentru transportul de eurilor periculoase rezultate din activitatea medicalăș
Tema
ANEXĂ      METODOLOGIE de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul 
deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală

MEDIU DE VIATA

1.Ordinul  nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul 
de viaţă al populaţiei.
Tema
CAPITOLUL V-Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea 
deşeurilor solide

2. Ordinul ministerului sănătăţii publice nr. 1136 din 27 iunie 2007 privind aprobarea Normelor
de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală
Tema
NORME DE IGIENĂ 
pentru serviciile din cabinetele de tratament şi machiaj cosmetic, epilare, manichiură, 
pedichiură, coafură, frizerie şi bărbierit

TRANSFUZIE SANGUINA, DONAREA DE SANGE SI COMPONENTE DE ORIGINE
UMANA PRECUM SI  ASIGURAREA CALITATII  SI  SECURITATII  IN VEDEREA
UTILIZARII  LOR  TERAPEUTICE

1.Ordin MSP nr.  1224 din 9 octombrie  2006 pentru aprobarea Normelor  privind activitatea
unităţilor de transfuzie sanguină din spitale Publicat in Monitorul Oficial nr. 870 din 2006
Tema       ANEXĂ 
    NORME privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale

TRANSPLANT

 1.Ordin  MS  nr.  860  din  7  decembrie  2013  pentru  aprobarea  criteriilor  în  domeniul
transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
Tema
ANEXA  Nr.  1
Criteriile  de  acreditare  a  secţiilor  ATI  în  cadrul  cărora  se  identifică  şi  declară  potenţialii



donatori aflaţi în moarte cerebrală în vederea prelevării de organe, ţesuturi şi celule de origine
umană

UNITATI DE INVATAMANT

1.Ordinul ministerului sănătăţii nr. 1456 din 28 august 2020 pentru aprobarea Normelor de 
igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor 
Tema CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
2.Ordinul nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a 
pre colarilor i elevilor din unită ile de învă ământ de stat i particulare autorizate/acreditate, ș ș ț ț ș
privind acordarea asisten ei medicale gratuite i pentru promovarea unui stil de via ă sănătosț ș ț
Tema    ANEXA Nr. 1la metodologie 

Atribuţiile  personalului  implicat  în  asistenţa  medicală  şi  de  medicină  dentară  acordată
preşcolarilor şi elevilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos şi a educaţiei  pentru
sănătate 

3.Ordin  nr.1563/2008  din  12.09.2008  Publicat  în  Monitorul  Oficial,  Partea  I  nr.  651  din
15.09.2008 pentru aprobarea Listei  alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a
principiilor  care  stau  la  baza  unei  alimentaţii  sănătoase  pentru  copii  şi  adolescenţi.
Tema Anexa II
Principiile care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi

UNITĂŢI  SANITARE

1.Ordin 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.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 695 din 15 august 2006
Tema  
ANEXA Nr. 3 NORME privind structura funcţională a compartimentelor şi serviciilor din spital

CAPITOLUL I Organizarea secţiilor medicale 

2. Ordin MS nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea,
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretarea
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
Tema
ANEXA Nr. 1 
Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare 
publice şi private CAPITOLUL III Dezinfecţia

3.Ordin MS nr.  1101 din 30 septembrie  2016 privind aprobarea Normelor  de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
Tema  ANEXA Nr. 4 PRECAUŢIUNILE STANDARD
Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale



Atribu iile prevăzute în fişa postului ț

şef serviciu grad II Serviciul Control în Sănătate Publică

a) organizează şi implementează activitatea de control în sănătatea publică la nivel judeţean; 
b)  propune  conducerii  direcţiei  lista  persoanelor  care  urmează  a  fi  împuternicite  pentru
desfăşurarea activităţii de control în sănătatea publică, în vederea aprobării de către Ministerul
Sănătăţii; 
c) elaborează planul tematic anual al activităţii de control în sănătatea publică la nivel judeţean; 
d)  răspunde  de  utilizarea  eficientă  a  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  alocat  activităţilor
specifice şi structurilor din subordine; 
e) stabileşte şi aplică măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii de control în sănătatea
publică la nivel judeţean; 
f) constată şi sancţionează contravenţiile la normele igienico-sanitare, la normele de prevenire şi
combatere a bolilor transmisibile şi infecţiilor nosocomiale,  respectiv bolilor profesionale,  la
nivel judeţean; 
g)  organizează  şi  implementează  la  nivel  judeţean  acţiuni  de  control  în  sănătatea  publică,
inclusiv în situaţii de calamităţi naturale, evenimente deosebite, epidemii; 
h)  organizează,  evaluează  şi  monitorizează,  prin  serviciul  de  control  unităţi  şi  servicii  de
sănătate,  modul  de implementare  şi  derularea programelor  naţionale  de sănătate  specifice  şi
răspunde pentru transmiterea indicatorilor rezultaţi la structurile abilitate; 
i) organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice din domeniul său de competenţă,
primite  de  la  unităţile  sanitare  publice  sau  private,  şi  răspunde  de  transmiterea  rapoartelor
statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop; 
j)  evaluează  periodic  performanţele  profesionale  pentru  personalul  din  subordine  şi  acordă
calificativul anual; 
k) facilitează formarea şi perfecţionarea profesională a inspectorilor la nivel judeţean; 
l) analizează măsurile propuse de inspectorii  sanitari  din subordine şi emite documentele de
autoritate sanitară: decizii de interzicere a activităţii, respectiv decizii de suspendare a activităţii,
informarea altor instituţii publice abilitate; 
m) notifică  Institutul  Naţional  de Sănătate  Publică  şi  Ministerul  Sănătăţii  asupra  constatării
neconformităţilor  cu  legislaţia  în  vigoare  pentru  produsele  avizate/notificate  de  către  aceste
instituţii, în vederea luării măsurilor legale în vigoare; 
n) participă  în echipele  de inspecţie  şi  control  solicitate  de conducerea  direcţiei  de sănătate
publică  sau  iniţiate  de  către  Ministerul  Sănătăţii  şi  de  către  alte  organe  de  specialitate  ale
administraţiei publice centrale şi locale; 
o) participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii; 
p) informează opinia publică cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătatea publică
prin procedura aprobată de directorul executiv; 
q) participă şi efectuează activităţi de evaluare şi control în domeniul de competenţă în unităţile
sanitare, respectiv serviciile de sănătate din teritoriul arondat; 
r) participă la elaborarea planului de acţiune în caz de dezastre/calamităţi; 
s) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea direcţiei în domeniul de competenţă. 
t)participă la asigurarea permanenţei la nivelul instituţiei;
ţ) efectuează  instructajul  introductiv general,  instructajele  la locul  de muncă  şi instructajele
periodice   privind  securitatea  şi   sănătatea  în  muncă,  respectă    prevederile  legislaţiei  din
domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă şi  măsurile  de  aplicare  a  acestora  în  exercitarea
atribuţiilor  de serviciu; participă  la  instructajele  privind  primul  ajutor,  stingerea  incendiilor,
evacuarea lucrătorilor, de pericol grav şi iminent, pentru personalul din subordine;
v)execută  şi  alte  sarcini  trasate  de  şefii  ierarhici   în  limita  competenţelor  şi  pregătirii
profesionale.


