
SPITALUL CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE 

  BUCURESTI 

    BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA 

   PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SEF BIROU RUNOS 

 

1. Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii 

2. Lege nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (Codul Muncii) – cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

3. Ordin nr. 914 din 26 iulie 2006 – pentru aprobarea normelor privind conditiile pe 

care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de 

functionare cu modificarile si completarile ulterioare. 

4. Lege-Cadru  nr. 153/2017 – privind salarizarea unitara a personalului  platit din 

fonduri  publice. 

5. Ordin M.S. nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Rgulamentului privind timpul d 

emunca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitary. 

6. Ordin M.S. nr. 1229 din 1 august 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a 

performantelor profesionale individuale si a modelului fisei de evaluare a 

performantelor profesionale individuale. 

7. Ordin M.S. nr. 834 din 31 mai 2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea 

pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe 

grade pentru personalul cu functii de conducere, precum si functiile care beneficiaza 

de un numar de clase suplimentare fata de salariul de baza. 

8. Ordin M.S. nr. 547 din 26 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea sporurilor la salariile de baza. 

9. Lege nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitary de pensii publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

10. Hotarare nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si 

temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor 

profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din 

sistemul sanitary. 

11. Ordin M.S. nr. 869/2015 privind aprobarea unor metodologii privind angajarea, 

transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si 

chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din 

unitatile sanitare publice. 

12. Ordin M.S. nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind 

angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului 

contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar. 

13. HOTARARE nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evident a salariatilor, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 



 

TEMATICA CONCURS OCUPARE POST VACANT DE SEF BIROU RUNOS 

 

- Domeniul de aplicare al Codului Muncii, principii fundamentale 

- Constractul individual de munca 

- Timpul de munca si timpul de odihna 

- Salarizarea 

- Sanatatea si securitatea in munca 

- Formarea profesionala 

- Raspunderea juridica 

- Organizarea si functionarea spitalelor 

- Atributiile serviciului RUNOS 

- Salarizarea personalului din unitatile sanitare 

- Acordarea sporurilor la salariul de baza in unitatile sanitare 

- Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate 

- Normarea personalului si intocmirea statelor de functii 

- Organizarea si finantarea rezidentiatului 

- Angajarea pe un post vacant sau temporar vacant, promovarea in functii, grade si 

trepte profesionale in unitatile sanitare 

- Registrul general de evidenta a salariatilor 

- Contributia de asigurari sociale: Pensii: Pensia pentru limita de varsta, Pensia 

anticipata, Pensia anticipata partiala, Pensia pentru invaliditate, Pensia de urmas 

- Organizarea timpului de munca in unitatile sanitare, organizarea si efectuarea 

garzilor in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar. 

 

 


