
 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE REFERENT GR. I,  

REFERENT GR. II ȘI INSPECTOR GR. II  

DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI SPITALELOR ȘI SERVICIILOR  

MEDICALE BUCUREȘTI  

– SERVICIUL MEDICAL SUPORT SPITALE 
 

 

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Titlul VII Spitale - Capitolul I, 

Capitolul II, Capitolul III) cu completarile și modificările ulterioare; 

2. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului; 

3. Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 

pacientului nr. 46/2003; 

4. Hotărârea nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 

care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 

dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 

2018-2019; 

5. Ordinul nr. 1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al 

pacientului în spitalele publice; 

6. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 

nr. 362/2018; 

7. Codul de conduită etică și profesională al salariaților Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București; 

8. Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități aflate în administrarea/ 

subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru anii 2017-

2019. 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu grad II al 

Serviciului Promovare a Sanatatii si Punct Focal 

 

• Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 378/09.12.2008; 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti  

• Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.199/25.03.2018 și 

anexele aferente acesteia – de aprobare a Organigramei, a numărului total de  

posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti;  

• Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului 

de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr 153/2017 – Legea –cadru privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice ; 



 

• O.M.S. nr 1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor 

individuale si a modelului fisei de evaluare a performantelor individuale ; 

• Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata, cu 

modificarile si completarile uterioare ; 

• H.G. nr. 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 cu modificarile si completarile uterioare ; 

• Ordinul nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea 

stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi 

particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite 

şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• Ordinul nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi 

studenţilor , cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare   

• Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Regulamentul (UE) Nr. 282/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 

11 martie 2014 privind instituirea celui de al treilea program de acțiune a Uniunii 

în domeniul sănătății (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1350/2007/CE; 

• STRATEGIA NAȚIONALĂ DE  SĂNĂTATE 2014-2020  



 

• Raport de Implementare Ordin nr. 987; 

• Ordin nr. 987 privind aprobarea raportului de implementare al Strategiei 

Naționale de Sănătate 

• HOTĂRÂRE   Nr. 1028 din 18 noiembrie 2014 privind aprobarea Strategiei 

naţionale de sănătate 2014 - 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014 - 

2020 pentru implementarea Strategiei naţionale; 

• Anexa 1 – Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020; 

• ANEXA 2 Plan de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei 

naţionale; 

• Legea Sponsorizarii nr. 32/1994 cu modificarile si completarile uterioare; 

• Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu 

modificarile si completarile uterioare; 

• Codul Civil, consolidat, cu modificarile si completarile uterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea posturilor vacante de Inspector de Specialitate 

grad I, Inspector de Specialitate grad II din cadrul Serviciului 

Promovare a Sanatatii si Punct Focal 

 

• Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 378/09.12.2008; 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti  

• Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.199/25.03.2018 și 

anexele aferente acesteia – de aprobare a Organigramei, a numărului total de  

posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti;  

• Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului 

de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr 153/2017 – Legea –cadru privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice ; 



 

• Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata, cu 

modificarile si completarile uterioare ; 

• Ordinul nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea 

stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi 

particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite 

şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• Ordinul nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi 

studenţilor , cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare   

• Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Regulamentul (UE) Nr. 282/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 

11 martie 2014 privind instituirea celui de al treilea program de acțiune a Uniunii 

în domeniul sănătății (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1350/2007/CE; 

• STRATEGIA NAȚIONALĂ DE  SĂNĂTATE 2014-2020  

• Raport de Implementare Ordin nr. 987; 

• Ordin nr. 987 privind aprobarea raportului de implementare al Strategiei 

Naționale de Sănătate 

• HOTĂRÂRE   Nr. 1028 din 18 noiembrie 2014 privind aprobarea Strategiei 

naţionale de sănătate 2014 - 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014 - 

2020 pentru implementarea Strategiei naţionale; 

• Anexa 1 – Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020; 



 

• ANEXA 2 Plan de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei 

naţionale; 

• Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu 

modificarile si completarile uterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea postului vacant de INSPECTOR DE SPECIALITATE  

Serviciul Resurse Umane  

 

• Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

• H.G. nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de 
muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de 
muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, 
pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială" 

• Ordonanta de urgenta nr.46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă; 

• Dispozitia Primarului General nr.1736/2015 privind ocuparea posturilor vacante sau 
temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din cadrul 
institutiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucuresti, precum si 
promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori in functie a 
personalului contractual al acestora. 

• Ordinul M.S. nr. 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  

• H.G. nr. 569/2017 pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea locurilor de 
munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de 
munca precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala 
Administratie. 

• Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile 
ulterioare; -  referitor la pensionarea medicilor si asistentelor, calitatea de asigurat; 

• Legea nr.263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare ; 

• H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor  

• Ordinul nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/199241
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/197709


 

• O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de 
sanatate cu modificarile si completarile ulterioare;  

• O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca cu normele de 
aplicare, cu modificările şi completările ulterioare; 

• O.U.G. nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare 

• O.U.G. nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din 
autoritatile si institutiile publice 

• O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate 
de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale 

• HCGMB nr. 362/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al  Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti - aflat pe site-ul PMB 
www.pmb.ro , secţiunea „acte normative”; 
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BIBLIOGRAFIE 

 

pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate de la Serviciul Medicina  Şcolară din 

cadrul Direcţiei Medicina Scolara 

 

 

• OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Ordinul nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a 

preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, 

privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• Ordinul nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 

46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Ordonanta  de urgenta nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 

profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea 

Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• HCGMB nr.378/09.12.2008, privind infiintarea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale 

Bucuresti aflat pe site-ul PMB www.pmb.ro , secţiunea „acte normative”; 

• ART 29 si ART. 30 din Anexa nr.3  la H.C.G.M.B nr. 362/2018 privind aprobarea organigramei, 

statul de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare ale Administraţiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti aflat pe site-ul PMB www.pmb.ro , secţiunea „acte normative”; 

• Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

http://www.pmb.ro/
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