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TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE

REFERENT DEBUTANT IN CADRUL BIROULUI RUNOS

Domeniul de aplicare al Codului Muncii, Principii fundamentale
Contractul individual de munca
Timpul de munca si timpul de odihna
Salarizarea

Sanatatea si securitatea in munca

Formarea profesionala

Raspunderea juridica
Dispozitii generale, Or ganizarea si functionarea spitalelor
Atributiile Biroului Runos (R.O.F)
Venituri din salarii si asimilate

Contributii sociale obligatorii
Dispozitii generale ale legii - cadru privind salarizarea perosnalului platit
din fomduri publice
S alarizarea personalului din unitatile sanitate
Incadrarea si promovarea unor categorii de personal
Aplicarea legii cadru privind salarizarca
Reglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de
asistenta medico - sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii
sociala

Timpul de munca potrivit regulamentului privind timpul de munca,
organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar



- Organizarea si efectuarea garzilor in unitati publice din sectorul sanitar
- Acordarea sporurilor pentru conditii de munca pentru familia

ocupationala de functii bugetare oosanatate si asistenta sociala"
- Dispozitii generale privind concediile si indemnizatiile de asigurari

sociale de sanatate

- Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca
- Concediul si indemnizatia de maternitate
- Organizarca si finantar ea rezidentiatului

Sef Birou RLINOS

Ec. Duricu Simona
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BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE

REFERENT DEBUTANT IN CADRUL BIROULUI RUNOS

1. Codul Muncii Legea nr. 5312003 republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare :

Titlul I Dispozitii generale

Capitolul I - Domeniul de aplicare

Capitolul II - Principii fundamentale

Titlul II Contractul individual de munca
Titlul III Timpul de munca si timpul de odihna
Titlul IV Salarizarea

Titlul V Sanatatea si securitateain munca
Titlul VI Formarea profesionala
Titlul XI Raspunderea juridica

2. Legeaw.95/2006 - privind Reforma in domeniul sanatatii - Republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare

TITLUL VII Spitalele

Capitolul I Dispozitii generale

Capitolul ll Organizarea si functionarea spitaleleor
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3. Legea nr. 22712015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare

Titlul IV - Impozitulpe venit:

Cap. III - Venituri din salarii si asimilate salariilor

Titlul V - Contributii sociale obligatorii

4, Legea - cadru nr. 153/2017 - privind salafizarca pesonalului platit din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare
Capitolul I - Dispozitii generale

Capitolul II - Salarizarea

Capitolul III - Alte dispozitii - Incadrarea si promovarea unor categorii de
personal

Capitolul IV Dispozrtiitranzitorii si finale - Aplicarea Legii

Anexa II FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE
..SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA:
Capitolul II Reglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de

asistenta medico - sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale

5. Ordinul nr. 87012004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de
munca, organizarea si efectuarea garziLor in unitatile publice din sectorul
sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare

Capitolul I Timpul de munca

Capitolul II Organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din
sectorul sanitar

6. Hotararea ff. 15312018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, amarimii concrete a
sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-
cadru nr.15312017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,
precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupationala de
functii bugetare ,,Sanatate si asistenta sociala"



7, Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 din 17 noiembrie 2005 privind
concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Capitolul I Dispozitii generale
Capitolul lI Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de
munca
Capitolul IV Concediul si indemnizatia de maternitate

8. Ordonanta nr. 1812009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu
rnodificarile si completarile ulterioare.

Sef Birou RI-INOS

Ec. Duricu Simona
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