
                   Bibliografie  pentru ocuparea postului de Referent de Specialitate I  

                                in cadrul Compartimentului RUNOS 

 

1. Legea 53/2003 –Codul muncii,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Legea 263/2010 privind sistemul sanitar de pensii publice cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

3. Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Ordonanta de urgenta 158/17.11.2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de 

sanatate cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. HG. 905/2007 privind registrul de evidenta al salariatilor; 

6. Legea 95/2006 ,republicata ,privid reforma in domeniul sanitar cu modificarile si completarile 

ulterioare-Titlul VII 

7. Ordin 1470/20.10.2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii 

,grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul 

sanitar cu modificarile si completarile ulterioare; 

8. HG 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 ; 

9. OMS 869 / 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, bioghimist si 

chimist din unitatile sanitare publice, precum si functiilor de sef de sectie, sef laborator si sef de 

compartiment din unitatile saniatre fara paturi, respectiv a functiei de farmacist- sef din unitatile 

sanitare publice cu paturi- actualizat; 

10. Legea 153/2017 lege cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

11. Ordonanta de Urgenta 96/2003 ,actualizata ,privind protectia maternitatii la locul de munca cu 

normele de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

12. Legea nr.448/2006 republicata ,privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificarile si completarile ulterioare; 

13. Ordinul 870/01.07.2004 pentru aprobarea Regulamnetului privind timpul de munca ,organizarea 

si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

14. OUG 18 /2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului – actualizat.   

15. OMS 595/2015 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele 

publice, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007  


