
 
 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

JUDEȚEANĂ OLT 

Str. Aleea Muncii, nr. 2A, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 2230016 
     Telefon/Fax 0372 394 714 • 0372 394 716 • e-mail: dspolt@dspolt.ro     

                                                                                                                                                     AVIZAT, 

Director executiv, 

                                                                                                                                                         Elena Ionita 

 

Bibliografia și tematica pentru examenul de ocupare post registrator medical 
 
 
Bibliografie: 
 
1.ORDINUL nr. 1078 din 27.07.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare și a structurii organizatorice ale Direcțiilor de Sănătate Publică Județene și a 
municipiului București 
2.LEGEA nr. 161 din 19.04.2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și 
sancționarea corupției 
3.REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 
4.Constituția României, republicată 
5.ORDONANȚA nr. 137 din 31.08.2000 -republicată- privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare 
6.LEGEA nr. 202 din 19.04.2002 -republicată- privind egalitatea de șanse și de tratament între 
femei și bărbați 
 
Tematică: 
 
1.Organizarea Direcției de Sănătate Publică. 
2.Atribuțiile specifice Direcției de Sănătate Publică. 
3.Transparența în administrarea informațiilor și serviciilor publice prin mijloacele 
electronice. 
4.Procedura electronica pentru furnizarea de informații și servicii publice prin mijloace 
electronice către persoane fizice sau juridice. 
5.Conflictul de interese și incompatibilitatea. 
6.Protecția datelor cu caracter personal. 
7.Principii și definiții, dispoziții speciale privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare 
8.Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii; egalitatea de 
șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultura și la informare; 
soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex; 
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