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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
Pentru ocuparea unui post de economist IA in cadrul biroului RUNOS-Administrativ al Spitalului
de Pediatrie Ploiesti pentru RUNOS
1. Legea nr.53/2003-Codul republicat şi actualizat
1.3 Titlul I-Dispoziţii generale
1.4 Titlul II-Contractul individual de muncă
1.5 Titlul III-Timpul de muncă şi timpul de odihnă
1.6 Titlul IV-Salarizarea
1.7 Titlul V-Sănătatea şi securitatea în muncă
1.8 Titlul VI- Formarea profesională
1.9 Titlul XI-Răspunderea juridică
2. H.G.500/2011 -privind registrul general de evidenţă al salariaţilor
de la art.1 la art.14
3.Ordonanţa de urgenţă nr.158/2005
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
CAPITOLUL II
Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca
CAPITOLUL III
Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de
munca
CAPITOLUL IV
Concediul si indemnizatia de maternitate
CAPITOLUL V
Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav
CAPITOLUL VI
Concediul si indemnizatia de risc maternal
4.Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
TITLUL VII - Spitalele
5.Ordinul 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca,
organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu
modificările şi completările ulterioare
CAPITOLUL I-Timpul de munca
CAPITOLUL II-Organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul
sanitar
6.Legea privind sistemul unitar de pensii publice
CAPITOLUL III
Contributia de asigurari sociale
CAPITOLUL IV
Pensii
7.Legea nr.284/2010-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice
CAPITOLUL III -SECŢIUNEA 1-Elementele sistemului de salarizare
ANEXA Nr. III
FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "SANATATE"
CAPITOLUL I
Unitati sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala
CAPITOLUL II Reglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta
medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale
8.Legea nr.286/2011-actualizata si completata – pentru 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.
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