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BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea postului vacant de ECONOMIST IA – Compartiment RUNOS 

 

 

1.  Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

 

2.  Legea nr. 153/2017 – Legea – cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

3. O.M.S. 1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor individuale 

si a modelului fisei de evaluare a performantelor individuale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

 4.  Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

 5. H.G. nr. 500/2011 privind registrul de evidenta a salariatului, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

 6. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de 

evaluare si acreditare a spitalelor, 
  

  7. H.G. nr. 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a 

concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, 

precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la 

promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar; 

 

 

 



  8. H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 

contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare 

a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

  9. Ordinul nr. 1.520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a 

concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din 

reteaua proprie a Ministerului Sanatatii; 

 10. Ordinul M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 

si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului 

director din spitalele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 11. Ordinul M.S. nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau 

sef de serviciu din unitatile sanitare publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 12.  Ordinul M.S. nr. 869//2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si 

desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, 

farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, precum si a functiilor 

de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, 

respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

  13. Ordinul M.S nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru 

asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului 

ministrului sanatatii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; 

 

   14. Hotararea Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului 

pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a 

acestuia, pentru familia ocupationala de functii bugetare „Sanatate si asistenta sociala“ 

 

    15.  Ordin nr. 870/2004  pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca,  

organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitary, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

  

    16. Ordin nr. 1.375/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind 

timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, 

aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 870/2004; 

 



    17. Ordin nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calitatii 

serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii 

si a autoritatilor administratiei publice locale; 

 

    18. Legea nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

    19. Ordin nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a 

unitatilor si subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru 

personalul cu functii de conducere, precum si functiile care beneficiaza de un numar de 

clase suplimentare fata de salariul de baza;  

 

    20. Ordin nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in functie 

de competenta; 

  

    21. Ordin nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt 

obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum 

si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format 

electronic, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

   22. H.G. nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu; 

 

   23. REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (RGPD 2018) privind protectia persoanelor 

fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie 

a acestor date 

 

   24. Ordin M.S.  nr. 320/2007 privind aprobarea continutului contractului de administrare 

a sectiei, laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificarile 

si completarile ulterioare;   

 

   25. Ordin M.S. nr.1384/2010 privind aprobarea modelului – cadru al contractului de 

management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului 

public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

   26. Ordin M.S. nr. 1232/2006 pentru aprobarea Normelor privind suspendarea activitatii 

spitalelor care nu respecta conditiile prevazute de autorizatia  sanitara de functionare; 

 

   27. Ordin M.S. nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie 

sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 
 


