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DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI  

SERVICIUL MEDICAL SUPORT SPITALE ȘI SERVICIUL SUPORT SPITALE 

ADMINISTRATIV 

 

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, cu completarile și modificările 

ulterioare; 

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

pacientului nr. 46/2003, cu completarile și modificările ulterioare; 

4. Ordinul nr. 1411/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului 

sănătății publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului 

de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, cu completarile și modificările ulterioare; 

5. 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, cu completarile și modificările 

ulterioare; 

6. Ordinul nr. 1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de 

feedback al pacientului în spitalele publice, cu completarile și modificările 

ulterioare; 

7. H.C.G.M.B nr.378/09.12.2008, privind înființarea Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București – aflat pe site-ul PMB www.pmb.ro , secţiunea 

„acte normative”; 

http://www.pmb.ro/


   

8. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 566/2018, aflat pe site-ul PMB www.pmb.ro, secțiunea  

“ acte normative” ; 

9. H.C.G.M.B nr.425/22.12.2008 , privind transmiterea în administrarea 

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a 18 spitale aflate în 

domeniul public al Municipiului București - aflat pe site-ul PMB www.pmb.ro , 

secţiunea „acte normative”; 

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

și Serviciilor Medicale București; 

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

subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru anii 

2017-2019. 

 

http://www.pmb.ro/

