Bibliografia examenului de promovare pentru economist I și inspector de specialitate II
1. Legea nr.53/2003 (republicată), cu modificările și completările ulterioare - Codul Muncii;
2. Legea nr. 95/2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,
3. Lege cadru nr .153/2017- privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu
modificările și completările ulterioare,
4. ORDIN M.S. nr. 1.470 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.
5.ORDIN M.S. nr. 869 din 9 iulie 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.
6. H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului
– cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
7. H.G. nr. 500/2011, privind registrul general de evidenţă a salariaţilor in format electronic cu
modificarile si completarile ulterioare
8. O.U.G. nr.158/2005 - privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
cu modificarile si completarile ulterioare.

Tematica examenului de promovare pentru Analist (programator) I
1. Rețele de calculatoare : topologii, medii de operare driver și aplicatii,
2. Cunostințe avansate despre echipamente de rețea (configurare switch, acces point , router
wireless),
3. Configurare și administrare retele LAN,
4. Calculatoare- arhitectură, component, caracteristici periferice, diagnosticare, defecte,
depanare.
5. Instalarea și configurarea statiilor de lucru : sisteme de operare, drivere și aplicatii,
6. Pachetul Microsoft Office (Word, Excell, PowerPoint, Acces )
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