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TEMATICA 

EXAMEN DE PROMOVARE ECONOMIST IA- RESURSE UMANE 

 1) Codul muncii (Lege nr.53/2003 Codul muncii republicat) : 

− contractul individual de munca – definitii, clauze ( incheiere, executare, modificare, 

suspendare, incetare contract); 

− timpul de munca si timpul de odihna  

− salarizarea; 

− formare profesionala 

− contractele colective de munca; 

− raspunderea juridica. 

 

2)Legea 153 /2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice: 

− Sistemul de stabilire a salariilor de baza;  

− Alte drepturi salariale;  

− Sporuri. 

 

3) Registrul general de evidenta a salariatilor(-Hotarare nr. 905/2017 privind registrul general de 

evidenta a salariatilor). 

 

4) Hotararea 286/2011 Pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale 

de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant. 

- Organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru 

personalului contractual 

- Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar platit din fonduri publice 

 

5) Sistemul unitar de pensii publice in Romania (Legea 263/2010 privind sisemul unitar de pensii 

publice, cu modificarile ulterioare) 

 

 

6)  Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 

− Categorii de personal, funcţii şi grade profesionale 

− Acordarea gradelor profesionale şi încadrarea pe funcţii 

− Drepturi şi obligaţii 

 

7) Termenii specifici in exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, 

stabilirea raportului de munca dintre zilieri si beneficiari, desfasurarea activitatilor de catre zilieri, 

registrul de evidenta a zilierilor, drepturile si obligatiile beneficiarilor si zilierilor, contributii datorate 

pentru veniturile zilierilor (Legea nr. 52/2011).  

8) Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice. 

- Lista standardelor de control intern managerial la entitățile publice 

- Monitorizarea performanțelor 

 


