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B I B L I O G R A F I E 
 

pentru ocuparea funcției de conducere de DIRECTOR  

al DIRECȚIEI RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII  

 

 

1. Constituția României  

2. Codul Muncii 

3. Codul Fiscal 

4. Codul de Procedură Fiscală 

5. Legea Nr. 134 din 12 iulie 2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 

Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative  

6. Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale a Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1522/2019 

7. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

8. Legea dialogului social 62/2011 

9. Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative 

10. Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate 

11. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

12. Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

13. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

14. Legea 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din 

alte unităţi care semnalează încălcări ale legii 

15. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice 

16. Legea Arhivelor Naţionale Republicată 16/1996  

17. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice 

18. Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 

19. Ordinul 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade 

şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 

20. Ordinul 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă 

21. Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 

22. HG 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 

23. HG 153/2018 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, 
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precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare 

"Sănătate şi asistenţă socială" 

24. HG 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a 

examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor 

de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului 

contractual din sistemul sanitar 

25. HG 917/2017 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 

26. HG 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, 

din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare 

27. HG 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor 

28. OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

29. OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

30. OMS 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 
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