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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE  

Pentru ocuparea postului vacant  de  economist II (S) 

 

1. Legea nr. 95/2006 republicata si actualizata, privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VII – Spitalele, ; 

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice; 

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Legea 53/2003-Codul Muncii republicat si actualizat ;  

5. Ordin Administratie Publica nr.1470/2011 aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si 

trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar ; 

6.  Hotarare de Guvern nr.286/2011 , modificata si actualizata, privind 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 ; 

7. Legea  nr. 346/2002 (*rerepublicata*) privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu             

modificările si completările ulterioare. 

8.   Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 

9.   Lege 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

10. Ordinul nr.870/2004 (modificat) pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si 

efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar 

11. Ordin 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 

12. Hotarare nr.1014/2015   privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii 

deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare; 

13. Ordonanta de urgenta nr.158/ 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

14. Hotararea Guvernului nr. 250/1992, republicata, privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din 

administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare 

15. Hotarare nr.52/2011, modificata,  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei 

de urgenta a  Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor; 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


