
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE  

INSPECTOR DE SPECIALITATE GRAD I IN CADRUL SERVICIULUI RUNOS 

 

 

 

I. TEMATICĂ  

1. Domeniul de aplicare al Codului Muncii, principii fundamentale  

2. Regulamentul intern  

3. Contractul individual de muncă (încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea)  

4. Organizarea timpului de muncă în unitătile sanitare, organizarea și efectuarea gărzilor în 

unitățile sanitare publice din sectorul sanitar  

5. Angajarea personalului pe posturi vacante sau temporar vacante, promovarea în funcții, grade 

și trepte profesionale în unitățile sanitare  

6. Delegarea și detașarea. Noțiuni, caracteristici, efecte, încetare  

7. Salarizarea personalului din unitățile sanitare  

8. Acordarea sporurilor la salariul de bază  

9. Concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 

 Protecţia maternităţii la locul de muncă 

10. Timpul de muncă și timpul de odihnă  

11. Securitatea și sănătatea în muncă  

12. Formarea profesională  

13. Răspunderea disciplinară  

14. Registrul general de evidență a salariaților  

15. Modalitatea de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului din sistemul sanitar  

16. Sistemul unitar de pensii publice  

17. Registrul general de evidenta a salaratilor 

 

 

II. BIBLIOGRAFIE  

1. Codul Muncii (Legea nr. 53/2003) republicat ; 

2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 

3. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 

4. Hotărârea nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de 

muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă 

prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de 

funcții bugetare "Sănătate și asistență socială"; 

5. Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, 

grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul 

sanitar ; 

6. Ordinul nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților 

si subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de 

conducere, precum si funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de 

salariul de bază ; 

7. Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și 



chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și 

șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în 

unitățile sanitare publice cu paturi ; 

8. Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea 

și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar ; 

9. Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de 

sănătate; 

10. Ordinul nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate; 

11. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 

12. Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților; 

13. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă; 

14. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare; 

15. Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă 

16. Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 

şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

17. HOTĂRÂRE nr. 250 din 8 mai 1992 (*republicată*) privind concediul de odihnă și alte 

concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din 

unitatile bugetare; 

18. ORDIN nr. 974 din 2 iunie 2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale pentru personalul contractual și a fișei de evaluare a personalului de 

execuție și de conducere; 


