BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA
Pentru ocuparea postului de referent III S
în cadrul Biroului Resurse Umane

1. LEGEA nr. 53/2003 Codul Muncii
2. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata - Titlul VII –
Spitalele
3. Ordinul MS nr 870 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca,
organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, actualizata
4. Legea Cadru nr 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice, actualizata – Capitolele I, II, III, IV, ANEXA II: FAMILIA
OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE ,, SANATATE SI ASISTENTA
SOCIALA,,
5. Hotărârea Guvernului nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea
sporurilor la salariile de baza, actualizata
6. ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, actualizata
7. Legea nr 263 /2010 privind sistemul unitar de pensii publice, actualizata - Capitolul
IV Pensii
8. ORDIN Nr.1470 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in
functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare
publice din sectorul sanitar, actualizat
9. ORDIN NR.834 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, actualizat
10. ORDIN NR. 1224 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
11. HOTARARE NR. 286 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, actualizata
12. ORDIN Nr. 869 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, actualizat
13. ORDONANTA DE URGENTA NR. 111 privind concediul si indemnizatia lunara
pentru cresterea copiilor

NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

