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  Bibliografie: 

1. Legea nr.53/2003 – republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

2. Legea nr. 95/2006 (republicata) privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si 

completarile ulterioare Titlul VII- VIII. 

3. Legea – cadru 153/ 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

4. O.U.G  114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor 

masuri fiscal – bugetare. 

5. HG nr. 500/2011 privind registrul de evidenta a salariatiilor. 

6. HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentul – 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 platiti din 

fonduri publice. 

7. Ordin nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si desfasurarea 

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

chimist din unitatile sanitare. 

8. Ordin Ministerul Sanatatii 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si 

promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului. 

9. Ordin 284/2007 privind aprobarea Metodologiei – cadru de Organizare si desfasurare a 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director. 

10. HG 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. 

11. Ordinul Ministrului nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta 

medicala spitaliceasca 

12. Ordinul MS 1229/2011 privind organizarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale 

13. OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca. 

14. OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cu 

modificarile si completarile ulterioare. 



15. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

16. Legea 448/2006 privind protevtia si promovarea persoanelor cu handicap – republicata. 

17. Ordinul Ministerului Sanatatii 870/2004 pentru  aprobarea regulamentului privind timpul de 

munca, organizarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar. 

 

 Tematica: 

1. Principii fundamentale ale dreptului muncii. 

2. Contractul individual de munca (incheiere, executare, modificare, suspendare). 

3. Timpul de munca si timpul de odihna. 

4. Salarizarea- reguli generale. 

5. Formare profesionala. 

6. Raspundere disciplinara. 

7. Raspundere patrimoniala. 

8. Regulament intern. 

9. Stabilirea drepturilor salariale sistemul sanitar public. 

10. Stabilirea timpului de munca pentru personalul din sistemul public sanitar. 

11. Organizarea si efectuarea garzilor in unitatile sanitare publice. 

12. Concediile medicale. 

13. Modalitatea de evaluarea a performantelor profesionale ale personalului din sistemul sanitar. 

14. Normativele de personal aplicate in sistemul sanitar public. 

15.  Dispozitii generale, definitii, principii, drepturile  persoanelor cu handicap. 

16. Organizarea si functionarea spitalelor publice, conducerea spitalelor. 

17. Organizarea si desfasurarea concursului/examenelor pentru ocuparea unui post vacant sau 

temporar vacant. 

18. Promovarea personalului din sistem. 

19. Organizarea si desfasurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante dwe 

medici. 

20. Registrul general de evidenta a salariatilor 

21. Stabilirea sporului 

22. Pensii – pensia limita de varsta, pensia anticipat, anticipat partial. 
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