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Bibliografie : 
 Legea nr 53/2003 – Codul  muncii  cu  modficarile  si  completarile  ulterioare ; 
 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" 

 HOTĂRÂRE nr. 153 din 29 martie 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" 

 OMS nr 1706/2007 privind conducerea si organizarea Unitatilor si Compartimentelor de 
primiri urgente ; 

 OUG nr 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

 OUG nr 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca cu norme de aplicare ; 
 Legea nr 448/2006  privind  protectia si promovarea  persoanlor  cu  handicap 

republicata ; 
 Legea nr 571/2003  privind  Codul  fiscal , Titlul III Cap 3 – Venituri din salarii cu 

modificari  si  competari  ulterioare ; 
 OMS  nr  974/02.06.2020  privind  stabilirea  criteriilor  de  evaluare  a  performantelor  

profesionale  individuale  pentru  personalul contractual  si  a  fisei  de  evaluare a  
personalului  de  executie  si  de  conducere,  publicat   in  Monitorul  Oficial  nr 
471/03.06.2020: 

 Legea  nr 95/2006  privind  reforma  in  domeniul  sanatatii  republicata ; 
 HG nr 500/2011 privind  registrul de evidenta a salariatului , modificată  de  HG nr. 877 

din 23 noiembrie 2016; 
 Ordinul  nr 972/2010  pentru  aprobarea  procedurilor , standardelor si Metodologiei  de 

acreditare a spitalelor , cu modificari si competari ulterioare ; 
 Ordinul nr. 1.312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de 

management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi 
și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de 
management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului; 

 HG 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, cu 
modificari  si  competari ulterioare ; 

 Ordin M.S. nr 284/2007 privind aprobarea Metodologiei –cadru de organizare si 
desfasurare a concursurilor /examenelor de ocupare a functiei specific comitetului 
director; 

 Ordinul M.S. nr 1406/2006 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea 
Normelor pentru organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiei de sef 
sectie , sef laborator sau sef serviciu din unitatile sanitare publice; 



 
 Ordinul M.S. nr 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi 

desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, 
biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de 
secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, cu 
modificari  si  competari ulterioare ; 

 , respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi ; 
 Ordinul nr. 755/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii 

nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea 
concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, 
biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, 
şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a 
funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi ; 

 Ordinul M.S. nr 1224/2010 privind  aprobarea  normativelor  de  personal  pentru 
asistenta  medicala  spitaliceasca ; 

 ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 
sanitare ; 

 Ordinul M.S. nr 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a sectiilor si compartimebtelor de anestezie si terapie intensiva din unitatile 
sanitare ; 

 Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa 
nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din 
fonduri publice ; 

 Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 
organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar ; 

 
 Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă actualizata ; 
  Ordinul nr. 1443/2005 privind desemnarea unui coordonator pentru blocul operator ; 
 Ordinul 975/2012- Ordin privind organizarea structurii de management al calitatii 

serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului 
Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale. 

 H.G. nr 1041/2015 - privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor 
de muncă în condiţii deosebite; 

 Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tematica R.U.N.O.S. 
 

1. Principii  fundamentale – ale dreptului muncii ; 
2. Contractul  individual  de  munca (incheierea, executarea , modificarea,suspendare , 

incetarea) ; 
3. Contractul  individual  de  munca  pe  durata  determinata ; 
4. Contractul  individual  de  munca  cu  timp  partial ; 
5. Timpul  de  munca  si  timpul  de  odihna (durata , munca suplimentara , munca de noapte 

, norma de munca , repausuri  periodice, concediile) ; 
6. Salarizare- Reguli generale ; 
7. Formare  profesionala ; 
8. Reguament  de ordine  interioara ; 
9. Raspundere  disciplinara ; 
10. Stabilirea  salariilor  de  baza  in  sistemul  sanitar ; 
11. Stabilirea  drepturilor  salariale  in  conformitate  cu  graficele  lunare ; 
12. Stabilirea timpului de munca pentru personalul din sistemul sanitar ; 
13. Organizarea  si  efectuarea  garzilor  in  unitatile  sanitare; 
14. Modalitatea de evaluare a performantelor profesionale  ale personalului din sistemul 

sanitar ; 
15. Normative de personal aplicate in spitalele publice   ; 
16. Concediile medicale ; 
17. Impozitul  pe  venituri  salariale ; 
18. Dispozitii generale , definitii principii , drepturile persoanelor cu handicap ; 
19. Organizarea si functionarea  spitalelor publice , conducerea spitalelor ; 
20. Organizarea si desfasurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea unui post vacant 

sau temporar vacant ; 
21. Metodologia privind organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor de sef de sectie 

, sef de aborator sau sef de serviciu  din unitatile sanitare publice ; 
22. Metodologia  pentru  organizarea  concursurilor   pentru ocuparea functiei specifice 

comitetului director ; 
23. Proceduri  de  acreditare. 
24. Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic , 

farmacist , biolog , biochimist ; 
25. Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor temporar vacante 

de medic , farmacist , biolog , biochimist ; 
 

 
 
 


