
 

                                 

 

 

 
    B I B L I O G R A F I E  

 

                       Referent clasa III grad profesional superior la  

   Compartimentul de achizitii publice 

 

 
1. Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si 

completarile ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;  

2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor  publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici 

4. H.G. nr. 862/2006 „privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

Publice”, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Ord. MSP. nr. 880/2006 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

autorităţilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi a 

structurii organizatorice a acestor autorităţi. 

6. Ordonanta de urgenta nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 

de concesiune de servicii – publicata in MO nr. 418/15.05.2006 

7. Legea nr. 337/17.06.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii – 

publicata in MO nr. 625/20.07.2006 

8. Hotarare nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrari 

publice si a contractelor de concesiune de servicii – publicata in MO nr. 

625/20.07.2006 

9. Ordin nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, 

precum si organizarea evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale – 

publicat in MO nr. 37/23.01.2003 

10. Ordin MFP nr. 1753/22.11.2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv – publicat in MO 

nr.1174/13.12.2004 

11. Hotararea nr. 1660/22.11.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace 

electronice din OUG 34/2006 

 

 



 

 

 
 

B I B L I O G R A F I E  

 

                       Consilier clasa I grad profesional principal la  

   Compartimentul de achizitii publice 

 

 
1. Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si 

completarile ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;  

2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor  publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici 

4. H.G. nr. 862/2006 „privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

Publice”, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Ord. MSP. nr. 880/2006 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

autorităţilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi a 

structurii organizatorice a acestor autorităţi. 

6. Ordonanta de urgenta nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 

de concesiune de servicii – publicata in MO nr. 418/15.05.2006 

7. Legea nr. 337/17.06.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii – 

publicata in MO nr. 625/20.07.2006 

8. Hotarare nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrari 

publice si a contractelor de concesiune de servicii – publicata in MO nr. 

625/20.07.2006 

9. Ordin nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, 

precum si organizarea evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale – 

publicat in MO nr. 37/23.01.2003 

10. Ordin MFP nr. 1753/22.11.2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv – publicat in MO 

nr.1174/13.12.2004 

11. Hotararea nr. 1660/22.11.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace 

electronice din OUG 34/2006 

 

 


