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ANUNŢ
Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureţti anunţă examenul de promovare în
gradul profesional imediat superior celui deţinut al funcţiei de natură contractuală de Inspector de
specialitate debutant în funcţia de natură contractuală de Inspector de specialitate II, în conformitate
cu prevederile Hotărârii nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Examenul va avea loc în data de 09.05.2018 ora 1000 proba scrisă la sediul Direcţiei de Sănătate
Publică a Municipiului Bucureşti din str. Avrig nr 72 – 74 sector 2 Bucuresti.

Bibliografie:
1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii , cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea lor,
cu modificările şi completările ulterioare;
3. HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora.
4. Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.
5. Ordin nr. 147/2006( ISCIR), privind obligativitatea instituţiilor de interes public de a numi personal
tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR.
6. Legea nr. 307/ 2006 legea privind apărarea împotriva incendiilor, cu completările şi modificările
ulterioare.
7. Ordinul 163/2007( Ministerul Administratiei si Internelor) Norme generale de apărare
împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Ordin nr.262/2010 apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri.
9. Legea 333/2003 şi Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor din 11.04.2012.
10. Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
11. Ordinul 1792/2002( Ministerul Finantelor Publice) pentru aprobarea Normelor Metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice;
12. Legea nr.13/2007 legea energiei electrice;
13. NTE01 116/2001 Norma tehnică energetică privind încercările şi masurătorile la echipamente şi
instalaţii electrice;
14. HG 841/1995 , cu modificările ulteriare, privind procedurile de transmitere fără plată şi de
valorificare a bunurilor apartinând instituţiilor publice;
15. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice;
16. Legea nr. 213-1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modoficările şi
completările ulterioare.
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17. Ordin (Ministerul Sănătătii) Nr. 1078 / 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi
funcţionare a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului
Bucureşti, str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucureşti , Biroul RUNOS – persoană de contact Cochinţu
Elena – consiler asistent , camera 8 parter , tel./fax 021.252.64.60, e-mail: runos@dspb.ro

