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1. Legea 5312003 - Codul Muncii republicat , cu modificarile si completarile ulterioare ;

2. H.G. nr. 90512017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de eviden{[ a

salarialilor
3. ORDIN Nr. 870/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncd,

organizarca qi efectuarea gdrzilor in unitdlile publice din sectorul sanitar, cu modificari si

completari;
4. O. U.G. 158 / 2005 privind concediile gi indemnizaliile de asigurdri sociale de sdndtate,

cu modificari si completari
5. Legea m.34612002(republicata), privind asigurarea pentru accidente de munca si boli

profesionale;
6" Legeam.9512006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modiflcarile si completadle

ulterioare , Titlul VII - Spitale;
7. LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarca personalului platit

din fonduri publice
8. Legea3l912006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile

ulterioare;
9. O.M.S. nr. 147012011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarca si promovarea in

functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare
publice din sectorul sanitar;

10. H.G. m.28612011 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.

1 1. Legea 26312010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completalile
ulterioare;

l2.Legea Nr. 78/2014 din24 iunie 2014 privind reglementarea activitdlii de voluntariat in
RomAnia

1 3 . Legea Nr. 227 1201 5 privind Codul fiscal cu modifrcari si completari
./ Titlul IV - Impozitul pe venit : Cap.I : Dispozitrii generale

Cap.III: Venituri din salarii qi asimilate salariilor
./ Titlul V - ContribuJii sociale obligatorii
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