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SERVICIUL RESURSE UMANE 

          
 
 
 
 

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 ; 
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• 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  

• 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. 566/2018 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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