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1. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (Codul muncii) – Republicare, cu modificările și   completările 
ulterioare; 

2. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Rpublicare, Titlu VII – 

Spitalele, cu modificările și   completările ulterioare; 
3. Legea – cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

– Capitolul I, II, III, IV și Anexa nr.II și Anexa nr. VIII; 
4. Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și   

completările ulterioare; 
5. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și   completările 

ulterioare; 

Titlul IV – Impozitul pe venit, Cap.III – Venituri din salarii si asimilate salariilor 

Titlul V – Contribuții sociale obligatorii; 
6. Hotărârea 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 condiţii de 
muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de 
funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială";, cu modificările și   completările ulterioare; 

7. Hotărârea nr. 917 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru 
condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de 
funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală, cu modificările și   completările 
ulterioare; 

8. Hotărârea nr. 286 din 23 martie 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 modificările și   
completările ulterioare; 

9. Hotărârea nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu 

modificările și   completările ulterioare; 
10. Ordonanța de urgență nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, cu modificările și   completările ulterioare; 
11. Ordinul nr. 869 din 9 iulie2015 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, cu modificările și   completările ulterioare; 



12. Ordinul nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 
organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar; 
13. Ordinul nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi 
promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare 

publice din sectorul sanitar, cu modificările și   completările ulterioare; 
14. Ordinul nr. 1224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru 

asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificările și   
completările ulterioare; 
15. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, cu modificările şi completările ulterioare ; 
16. Regulamentul nr.. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările și   completările 
ulterioare; 
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