
BIBLIOGRAFIE  

pentru concursul organizat de Ministerul Sănătății pentru ocuparea postului 

vacant de președinte, respectiv a posturilor vacante de vicepreședinte al 

Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din 

România 

 

1. Constituția – republicată 

2. Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative 

3. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Titlul XVIII și Titlul XX 

4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificăile și completările ulterioare 

5. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare- Capitolele I-III și Capitolul IV art. 

34-42 

6. Legea 266/2008 Legea farmaciei, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

7. OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare -  

Partea a V-a  Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului 

sau a unităţilor administrativ-teritoriale 

8. Ordinul ministrului sănătății nr. 85/2013 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru 

rezolvarea unor nevoi speciale, cu modificările și completările ulterioare 

9. Ordinul ministrului sănătății nr. 1008/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul 

dispozitivelor medicale, cu modificările și completările ulterioare 

10. Ordinul ministrului sănătății nr. 1009/2016 privind înregistrarea 

dispozitivelor medicale în baza naţională de date 

11. Ordinul ministrului sănătății nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi 

metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care 



trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în 

procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea 

sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune 

internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, 

cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul 

de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale 

corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor 

naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac, cu modificările și 

completările ulterioare 

12. Ordinul ministrului sănătății nr. 895/2006 pentru aprobarea Reglementărilor 

privind autorizarea de punere pe piaţă şi supravegherea medicamentelor de uz 

uman , cu modificările ulterioare 

13. Ordinul ministrului de finanțe publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


