
MUNICIPIUL GALATI

SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA AL MUNICIPIULUI GALATI
Str. Traian nr. 97, Bloc A4, Parter

Tel: 0374.022911; Fax: 0236.317010

TEMATICA

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR

1) LEGEA Dr. 215 din 23 aprilie 2001 ( *republicata*) administratiei publice locale;

2) ORDIN M.S. Dr. 309 din 17 martie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sanaHitii, referitoare la avizarea

activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale;

3) LEGEA Dr. 22 diD 18 noiembrle 1969 (*actualizata*) privind angajarea gestionarilor,

constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici,

autoritatilor sau institutiilor publice**;

4) LEGEA Dr. 95/2006 (*actualizata*) privind reforma in domeniul sanatatii;

5) LEGEA Dr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din

autoritatile si institutiile publice;

6) ORDIN M.M.S.S. Dr. 508 din 20 noiembrie 2002 privind aprobarea Normelor generale de

protectie a muncii;

7) ORDONANTA GVVERNVLVI Dr. 119/1999 (**republicata**) (*actualizata*) privind

controlul intern si controlul financiar preventiv;

8) ORDONANTA GVVERNVLVI Dr. 80/2001 (*actualizata*) privind stabilirea unor normative

de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiilor publice;

9) ORDIN M.S. Dr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor

pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;

10) ORDINVL MFP Dr. 522/2003 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;

1



11) ORDINUL SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI nr. 400 din 12 iunie

2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice;

12) ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

13) ORDIN NR. 465/15 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea

si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari

financiare lunare in anul 2015.

14) O.U.G. nr. 162/2008 (*actualizata*) privind transferul ansamblului de atributii si competente

exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale;

15) HG Dr. 56/2009 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16212008 privind transferul ansamblului de atributii si

competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile adrninistratiei publice locale;

16) NORMATIV privind caracteristicile tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de

depozitare si conservare a arhivelor atlate in administrarea creatorilor publici si privati de arhiva;

17) ORDINUL M. S. nr. 1668 din 9 decembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind

examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat Sl

particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea

unui stil de viata sanatos;

18) Legea arhivelor statului - Legea Dr. 16 din 2 aprilie 1996 - Legea Arhivelor Nationale;

19) Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente aprobate de

conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai1996;

20) LEGEA Dr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizaHi*) a securitatii si sanatiitii In munca

21) LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizatii*) privind apararea impotriva incendiilor

privind apararea impotriva incendiilor

22) HOTARARE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizatii*) pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitiitii si sanata!ii in mund nr. 319/2006

23) LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicatii*) - (*actualizaHl*) privind protectia

civila")

24) ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI Dr. 34/2006 (*actualizata*) privind

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

contractelor de concesiune de servicii;

25) ORDINUL MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE Dr. 1.792 din 24 decembrie
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ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor pub lice, precum si organizarea, evidenta si raportarea

angajamentelor bugetare si legale;

26) HOTARAREA DE GUVERN nr. 92512006 (*actualizata*) pentru aprobarea normelor de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de

urgenta a Guvernului nr. 3412006 pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, a

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


