
       
                            
 
SERVICIUL CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 
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TEMATICA  
Serviciul Control în sănătate publică 

 Șef serviciu control în sănătate publică (medic specialist/primar igienă, sănătate publică)  

 
1. Constituţia României, republicată – Titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; 
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 – Cap. I Principii și Definiții;  Cap. II Dispoziții speciale; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare – Cap. II Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește participarea 
la luarea deciziei;   
5. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei 
Sanitare de Stat ; 
6. Hotărârea de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; 
7. Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății 
publice ; 
8. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor ; 
9. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 976/1998  pentru   aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, 
depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor; 
10.Ordinul Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 
viaţă al populaţiei ; 
11. Ordinul Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 1225/5031/2003 pentru aprobarea 
Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilort 
fundamentale de igienă; 
12. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1456/2020 pentrua aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, 
educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor; 
13. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi 
şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi . 
14. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate 
din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din 
activități medicale ; 
15. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor 
medicale și de medicină dentară ; 
16. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și 
funcționarea  cabinetelor medicale; 
17. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 914/2016 pentru aprobarea Normelor privind condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare ; 
18. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și 
sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în 
cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de 
evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia ; 
19. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare 
corporală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
                            
 
Serviciul Control în sănătate publică – Compartiment Inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și 
muncă 

 Inspector, clasa I, grad profesional superior (medic specialist / primar igienă, sănătate publică, medicina 
muncii, epidemiologie, medicină de familie)  

 
TEMATICA 

1. Constituţia României, republicată – Titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; 
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 – Cap. I Principii și Definiții;  Cap. II Dispoziții speciale; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare – Cap. II Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește participarea 
la luarea deciziei;   
5. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei 
Sanitare de Stat ; 
6. Hotărârea de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; 
7. Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății 
publice – Cap. II Contravenții la normele generale de igienă privind funcționarea unităților cu risc pentru sănătatea 
populației, precum și conformitatea produselor, Cap. X Contravenții la normele igienico – sanitare pentru alimente și la 
normele de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, Cap. XII 
Contravenții la normele de igienă privind condițiile și procesele de muncă, Cap. XIII Contravenții la normele privind 
organizarea și funcționarea instituțiilor pentru protecția, educarea, instruirea, recreerea și odihna copiilor și tinerilor, Cap. 
XV Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor; 
8. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor ; 
9. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 976/1998  pentru   aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, 
depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor; 
11. Hotărârea de Guvern nr. 974/2004 pentrua aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a 
calităţii apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile – Anexa I Norme de 
supraveghere, inspecție sanitară și monitorizarea a calității apei potabile, Cap. I Dispoziții generale, Cap. II Monitorizarea 
calității apei potabile; 
12. Ordinul Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 
viaţă al populaţiei ; 
13. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare 
corporală – Anexa I Dispoziții generale, Anexa III Norme de igienă pentru serviciile din cabinetele de tratament și machiaj 
cosmetic, epilare, manichiură, pedichiură, coafură, frizerie și bărbierit; 
14. Ordinul Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 1225/5031/2003 pentru aprobarea 
Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor 
fundamentale de igienă; 
15. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1456/2020 pentrua probarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, 
educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor -  Cap. II Norme specifice diferitelor tipuri de unități pentru copii 
și tineri; 
16. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi 
şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi – Anexa I, Anexa II . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
                            
 
Serviciul Control în sănătate publică – Compartiment control unități și servicii de sănătate 

 Inspector, clasa I, grad profesional asistent  (medic specialist igienă, sănătate publică, medicina muncii, 
epidemiologie, medicină de familie, farmacist, chimist, biolog, biochimist, psiholog)  

 Inspector, clasa I, grad profesional superior  (medic primar medicină de familie)  

 
TEMATICA 

1. Constituţia României, republicată – Titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; 
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 – Cap. I Principii și Definiții;  Cap. II Dispoziții speciale; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare – Cap. II Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește participarea 
la luarea deciziei;   
5. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei 
Sanitare de Stat ; 
6. Hotărârea de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; 
7. Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății 
publice – Cap. II Contravenții la normele generale de igienă privind funcționarea unităților cu risc pentru sănătatea 
populației, precum și conformitatea produselor, Cap. VII Contravenții la normele privind sistemul național de asistență 
medicală de urgență și de prim ajutor calificat, Cap. VIII Contravenții la normele privind prevenirea și combaterea bolilor 
transmisibile și la normele de igienă pentru spitale, Cap. XII Contravenții la normele de igienă privind condițiile și procesele 
de muncă, Cap. XV Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor; 
8. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor ; 
9. Ordinul Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 1225/5031/2003 pentru aprobarea 
Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea 
noțiunilorfundamentale de igienă; 
10. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate 
din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din 
activități medicale – Anexa I Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale; 
11. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor 
medicale și de medicină dentară ; 
12. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și 
funcționarea  cabinetelor medicale; 
13. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 914/2016 pentru aprobarea Normelor privind condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare ; 
14. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și 
sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în 
cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de 
evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia . 
 

 


