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A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI
1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. Ordinul nr. 914/2006, privind aprobarea Normelor privind obţinerea
autorizaţiei de funcţionare a spitalelor, cu modificările și completările
ulterioare;
4. Ordin nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si
metodologiei de acreditare a spitalelor;
5. Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului -cadru
privind condițiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 și 2014;
6. Ordinul nr. 1782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a
pacientilor care primsc servicii medicale in regim de spitalizare continua si
spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul nr. 1567/2007 privind aprobarea valorilor medii nationale ale
indicatorilor de performanta ai managementului spitalului;
8. Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 pentru aprobarea programelor nationale
de sanatate pentru anii 2013 și 2014;
9. Ordinul nr. 211/2013 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a
programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 și 2014;
10. Ordinul nr. 1.384/2010 pentru aprobarea modelului - cadru al contractului
de management și a listei indicatorilor de performanță a activității
managerului spitalului public, cu completările ulterioare;
11. Ordinul nr. 1.628/2007 privind aprobarea modelului contractului de
administrare a spitalului public din reteaua Ministerului Sanatatii Publice;
12. Ordinul nr. 320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de
administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul
spitalului public, cu modificările și completările ulterioare;

13. Ordinul nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din
cadrul spitalului public;
14. Ordinul nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuțiilor și competențelor
consiliului medical al spitalelor;
15. Ordinul nr. 1.209/2006 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor
consiliului etic ce funcţionează în spitalul public;
16. Ordinul nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003;
17. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
18. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;
19. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;
20. Ordinul nr. 1.043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu
modificările și completările ulterioare;
21. Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,
precum și organizarea și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul
financiar – preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
22. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare;
23. Ordinul nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea
sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa
nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice;
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