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DIN DATA DE 05.11.2018 - INGINER II -  BIROU TEHNIC -  SERVICIUL A.T.A.

1. LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma In domeniul sanata$ii - REPUBLICARE} - TITLUL 

VII: Spitalele;

2. LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (CODUL MUNCH) - REPUBLICARE - TITLUL II:, CAPITOLUL 
II,III, IV SI V;

3. LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea Impotriva incendiilor —Capitolui II -Sectiunea 6;

4.0RDIN nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normeior tehnice privind gestionarea 
de§eurilor rezultate din activita$i medicate §i a Metodoloqiei de culeqere a datelor pentru baza 
nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale - CAP. II - III;

5. LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea si sanatatea In munca, cu modoficarile si 
completarile ulterioare - CAP. I ll - IV ;

6. HOTARARE nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea 
Requlamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora:

7. HOTARAREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare §i contjinutul-cadru al 
documentat;iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi îi finant;ate din fonduri publice;

8. LEGEA nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construc$ii- 
Republicare;

9. ORDINUL nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normeior privind condi$iile pe care trebuie 
sa le Indeplineasca un spital In vederea ob|inerii autorizafiei sanitare de func|ionare;

10. ORDINUL nr. 1204 din 10 noiembrie 2005 privind eviden|a §i raportarea dispozitivelor medicale 
din unitatile sanitare;

11. ORDINUL nr. 308 din 17 martie 2015 privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor 
medicale puse In func£iune §i aflate In utilizare;

12. LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea In constructii - REPUBLICARE.
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13. PT C 1/2010 -  prescriptie tehnica privind exploatarea cazanelor de apa, apa fierbinte, 
supraincalzitoare si economizoare independente;
14. PT C4/2010 -  recipiente metalice stabilite sub presiune;
15. PT C9/2010 -  cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune;
16. PT Cl 1/2010 -  sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatiile de ardere aferente 
cazanelor;
17. PT A 1/2010 -  aparate de incalzit alimente cu combustibil solid, lichid sau gazos;
18. PT R2 -  2010 - Ascensoare electice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau marfuri cu 
comanda interioara.
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