Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
str. Tabaci, nr.1, Craiova-200642
CUI: 5002142
Tel.: 0251-502202 Fax: 0251-534523
E-mail: scjuc.craiova@gmail.com
Web: www.scjuc.ro

ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Şef
Serviciu Tehnic administrativ din cadrul S.C.J.U. Craiova organizat în perioada 11-14.05.2021:
În urma constatării modificării unor acte normative din bibliografia afişată pentru ocuparea
postului vacant de Şef Serviciu Tehnic administrativ, comisia de concurs a hotărât actualizarea
acesteia, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Normativul pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală
(revizuire şi comasare normativele I 13-2002 şi I 13/1-2002), indicativ I 13-2015, din
12.10.2015
Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor indicativ P 118-99, din 07.04.1999
Ordinul nr. 1659/2011 privind aprobarea reglementării tehnice Normativ pentru
proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare, indicativ I52010
Reglementarea tehnică "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor
sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996)",
indicativ I9-2015, din 06.10.2015
Normativul de proiectare, executare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze
petroliere lichefiate (G.P.L.) pentru autovehicule, prin staţii independente, Indicativ NP
037/1/99, din 04.10.1999
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici. GP 051-00;
Ghid pentru proiectarea şi automatizarea instalaţiilor din centrale şi puncte termice. I3601 (serie nouă);
Normativ privind proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu
energie termică – reţele şi puncte termice. NP 058-02 (serie nouă);
Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică –
reţele şi puncte termice. NP 059-02 (serie nouă);
Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente
construcţiilor. ME 005-2000 (serie nouă);
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi
aferente clădirilor civile şi de producţie. I 18/1-01;
Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc în săli aglomerate. GT 03001 (serie nouă);
Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri de spitale. GT
049-02 (serie nouă);
OUG nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice;
H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
O.M.S. nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
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19. O.M.F.P. 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;
20. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie al lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora;
21. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
22. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
23. Norme de aplicare a legii achiziţiilor publice nr. 395/2016.
Se studiază legislaţia actualizată, cu toate modificările legislative intervenite.

CONDUCEREA,

