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Tematică: 
 
 

1. Organizarea și funcționarea generală a spitalului/compartimentelor și secțiilor din spital; 
2. Autorizația de construire; 

3. Certificatul de Urbanism; 
4. Etapele documentației de proiectare; 

5. Riscuri de corupție – Măsuri de prevenire și control; 
6. Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului în domeniul 

apărării împotriva incendiilor; 

7. Accidentul de muncă; 
8. Bolile profesionale; 

9. Timpul de muncă și odihnă; 
10. Răspunderea patrimonială a angajaților; 
11. Administrația publică locală; 

12. Principiile care stau la baza contractului de achiziție publică; 
13. Praguri valorice; 

14. Referatul de necesitate; 
15. Estimarea valorii achiziției publice; 
16. Consultarea pieței; 

17. Rolul și responsabilitățile ordonatorilor de credite conform Legii nr.500/2002, cu modificările 
și completările ulterioare; 

18. Prevederi referitoare la investițiile publice conform Legii nr.500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare; 

19. Drepturile și obligațiile salariatului. Răspunderea disciplinară și răspunderea patrimonială 

conform Legii nt.53/2003, Codul muncii, Legii nr.500/2002, cu modificările și completările 
ulterioare; 

20. Cap.III – Obligațiile angajatorului, Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor, Cap.VI – Comunicarea, 
cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor din Legea nr.319/2006 a securității și 
sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

21. Cap.II – Recepția la terminarea lucrărilor, Cap.III – Recepția finală din Hotărârea nr.273/1994 
privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 
22. Mijloacele de protecție și de alarmare împotriva efracției așa cum sunt reglementate de Legea 

nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu 

modificările și completările ulterioare; 
23. Instructajul general introductiv și instructajul specific locului de muncă; 

24. Conducerea spitalului și obiectivele Serviciului Tehnico-Administrativ, potrivit 
Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Universitar de Urgență Elias 
București; 

 

mailto:spitalelias@spitalul-elias.ro
http://www.spitalul-elias.ro/


                               ACADEMIA ROMÂNĂ 

    SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ ELIAS 

        Bdul. Mărăști nr.17, Sector 1, București, 011461, România 

        Tel: (+40 021) 316.16.00; Fax: (+40 021) 316.16.02 

      E-mail: contact@spitalul-elias.ro; Web: www.spitalul-elias.ro 

   

  ______________________________________________________________________________________ 
Bd. Mărăști, nr. 17, Sector  1, București, Tel: (+40 021) 316.16.00; Fax: (+40 021) 316.16.02;  Email:contact@spitalul-elias.ro 

2 
 

 
25. Blocul alimentar (bucătăria), Spălătoria și depozitele centrale așa cum sunt reglementate de 

Anexa nr.3 la O.M.S. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să 
le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 
Dosar si conditii de inscriere la concurs: 

- Cerere  

-Curiculum vitae 

- Diploma de studii 
- Adeverinta de la medicul de familie 

- Carnet de munca/adeverinta (dovada vechime in munca, minim 8 ani in functie de conducere in 
institutii publice) 
- Cazier 

- Buletin 
- Taxa 50 de lei 

 

 
Examenul va fi sustinut in data de  02.06.2022 la ora  9.30 proba scrisa si 06.06.2022 la ora  

9.30 proba practica. 
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de   23.05.2022 la 

Serviciul RUNOS 
 

 
 

MANAGER, 

 
Dr. Dr. Mugur-Cristian Ardelean 
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BIBLIOGRAFIE – ȘEF SERVICIU TEHNICO-ADMINISTRATIV 

 

1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

➢ Cap. III - Art. 176-189; 
➢ Titlul VII – Spitale:  

o Cap. I  Dispoziții generale – Art. 163-168;  

o Cap. II Organizarea și funcționarea spitalelor – Art. 169-175; 
2. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.  

➢ Cap. I   -  Dispoziții Generale; 
➢ Cap. II  - Domeniul de aplicare; 
➢ Cap.III  -  Obligațiile angajatorului; 

➢ Cap. IV -  Obligațiile lucrătorilor; 
➢ Cap. V  - Supravegherea Sănătății;  

➢ Cap. VI - Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor; 
3. Hotărârea de Gugern nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 
➢ Cap. III, Secțiunea 2 – Organizarea activităților de prevenire și protecție; 

4. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

➢ Cap. I – Dispoziții generale; 

➢ Cap.II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor; 
- Secțiunea 6 – Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului 

și salariatului; 
- Secțiunea 8 – Obligațiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuții în 

domeniul apărării împotriva incendiilor; 

5. Ordinul M.A.I./M.S. nr.146/1427/2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la unități sanitare. 

➢ Cap. I – Scop și domeniu de aplicare; 
6. Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

7. H.G. nr.343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu 

modificările și completările ulterioare. 
➢ Cap. I, Cap. II, Cap.III, Cap. IV 
➢ Cartea tehnică a construcției; 

8. Legea nr.333/2003 republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. 

➢ Cap. IV – Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției; 
9. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Rolul și responsabilitățile ordonatorilor de credite; 

➢ Secțiunea 3 – Prevederi referitoare la investițiile publice; 
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10. Ordinul M.F. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, 

evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările 
ulterioare. 

➢ Ordonanțarea și plata cheltuielilor; 
11. Ordinul M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea 

salariaților în domeniul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare – 

Secțiunea 1 și 2. 
12. Ordinul M.S. nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările 
și completările ulterioare: 
➢ Anexa nr.3 – Norma privind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din 

spital: Blocul alimentar (bucătăria), Spălătoria și Depozitele centrale; 
13. H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor 

aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 
➢ Anexa 2 – Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând 

instituțiilor publice. 

14. Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
15. Legea nr.50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
➢ Cap. I – Autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

16. Legea nr.10/1995 republicată, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 

ulterioare. 
 

 
 
 

 
MANAGER, 

Dr. Mugur-Cristian Ardelean 
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