
LEGISLAȚIE APLICABILĂ LA NIVELUL SPITALUL GENERAL CF PASCANI 

LEGISLAȚIE GENERALĂ 

• Legea nr. 95 Republicată*) din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

• Legea drepturilor pacientului*) Nr. 46 din 21 ianuarie 2003; 

• Ordin Nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr. 46/2003; 

• Hotărâre Nr. 140 din 21 martie 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; 

• Ordinprivind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii 

Guvernului 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; 

• Hotărâre Nr. 900 din 1 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din 

titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

• Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice; 

• Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public; 

• Ordin nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi 

metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor; 

• Regulament UE 679/2016; 

• Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor); 

• Ordin nr. 914*) din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care 

trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 

funcţionare; 

• Legea nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate; 

• Ordin nr. 1011/709/2020 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordinului 

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a 

Hotărârii Guvernului 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 şi pentru stabilirea unor măsuri în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; 



• Hotărâre nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002; 
• HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

• Legea 16/1996 a Arhivelor Naţionale actualizată; 

• Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 
• Ordin nr. 1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului 

etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice; 

 

 

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ MANAGEMENTULUI 

• Ordin nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din 

cadrul spitalului public; 

• Ordin nr. 1.113 din 12 august 2010 privind stabilirea cursurilor de management sau 

management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii pentru ocuparea funcţiei de manager 

persoană fizică al spitalului public sau reprezentant desemnat de managerul persoană 

juridică; 

• Ordin nr. 1.374 din 5 decembrie 2016 pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar 

al spitalului public; 

• Ordin nr. 206 din 21 martie 2016 pentru aprobarea Normelor privind Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană 

fizică la spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor; 

• Ordin Nr. 1.384 din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului 

de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului 

public; 

• Ordin nr. 323 din 18 aprilie 2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime 

obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă; 

• Ordin nr. 1.408 din 12 noiembrie 2010  privind aprobarea criteriilor de clasificare a 

spitalelor în funcţie de competenţă; 

 

 

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ APLICABILĂ MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN 

SĂNĂTATE 

 

• Ordin nr. 386 din 6 noiembrie 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 322/2019 

privind afişarea de către unităţile sanitare a informaţiilor referitoare la acreditare, precum 

şi pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi în 

cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare; 

• Legea 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Hotărâre nr. 728 din 13 septembrie 2018 privind stabilirea numărului de posturi ale 

Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, precum şi înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale acesteia; 



• Ordin nr. 322 din 9 septembrie 2019 privind afişarea de către unităţile sanitare a 

informaţiilor referitoare la acreditare, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului 

de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi în cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare; 

• Ordin nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi 

metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor; 

• Legea nr. 95 Republicată*) din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

• Ordin nr. 185 din 29 mai 2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea 

etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare cu paturi; 

• Ordin nr. 32/04.02.2020 privind aprobarea modalității de plată de către unitățile sanitare 

a taxei de acreditare; 

• Ordin nr. 186 din 29 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui 

Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 32/2020 privind 

aprobarea modalităţii de plată de către unităţile sanitare a taxei de acreditare; 

• Ordonanţă de urgenţă Nr. 80 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul sănătăţii; 

• Ordin nr. 147 din 5 mai 2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei 

de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi; 

• Ordin nr. 639 din 18 octombrie 2016 pentru aprobarea Metologiei de monitorizare a 

unităților sanitare acreditate; 

• Ordin nr. 209 din 11 iunie 2020 privind modificarea Metodologiei pentru recunoaşterea 

furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de 

sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al 

Calităţii în Sănătate nr. 95/2018; 

• Ordin nr. 148 din 5 mai 2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei 

de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi; 

• Ordin nr. 432/23.12.2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a 

acreditprii unităților sanitare cu paturi; 

 

LEGISLAȚIA SPECIFICĂ APLICABILĂ ACHIZIȚIILOR PUBLICE 

 

• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

• H.G nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

• Ordin nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului 

anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale; 

• Legea nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a 

conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

• Ordin nr. 842/175/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare 

ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică; 

• Ordin nr. 1082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire 

standard privind achiziţia de produse biocide; 

• Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• OUG nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările și completările ulterioare; 



• OUG 114/09.07.2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact 

în domeniul achizițiilor publice; 

• OUG nr. 16 din 12 martie 2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-

cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii; 

• OUG nr. 46/31.05.2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului 

Național pentru Achiziții Centralizate; 

• H.G. nr. 208/2020 pentru modificarea H.G nr. 634/2015 privind organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice; 

• Ordin nr. 1.017 din 20 februarie 2019 privind aprobarea structurii, conţinutului şi 

modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie 

publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de 

participare/de participare simplificat; 

• Orice act normativ care vine sub incidența achizițiilor publice. 

 

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ SSM 

 

• Legea NR. 319/14.07.2006 a securității și sănătății în muncă; 

• Hotărâre nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 

• Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

• Hotărâre nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 

1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 

asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici; 

 

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ CPIAAM 

 

• Ordin nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi 

interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, 

procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, 

metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să 

fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare; 

• Ordin nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a 

datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale; 

• Ordin nr. 1.378 din 30 octombrie 2018 pentru modificarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii 

nr. 119/2014; 

• Ordin nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare; 

• Ordin nr. 1.096 din 30 septembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care 

trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 

funcţionare; 



• ORDIN nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de 

spalatorie pentru unitatile medicale; 

 

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ ACTIVITĂȚILOR FARMACIEI 

 
• Legea farmaciei nr. 266/2008, cu modificarile şi completările ulterioare; 
• Ordinul MS nr. 75/2010, pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică; 
• Legea nr. 95/2006, privind Reforma în domeniul sănătăţii; 
• Legea nr. 339/2005, privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 

stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 379/2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/2000 privind 

produsele cosmetice; 
• Ordinul nr. 244/2005 şi Ordinul nr. 401/2005, privind prelucrarea, procesarea şi 

comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau 
procesate sub formă de suplimente alimentare predozate, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Nomenclatorul de produse farmaceutice de uz uman; www.anm.ro; 
• Legea nr. 46/2003, drepturilor pacientului; 
• Legea nr. 296/2004, privind Codul consumului, republicată în 2006; 
• Hotararea nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 
• Legea nr. 211/2011, privind regimul deseurilor cu modificările şi completările ulterioare 

 

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI FINANCIAR-

CONTABIL 

 

• Legea contabilității nr. 82/1991 republicată; 

• Legea 500/2002 privind finanțele publice; 

• Ordinul 28611/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarieirii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

• Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 

• Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată; 

• Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conform directivelor 

europene, actualizat; 

• Ordin 247/2012 privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea 

571/2003 privind Codul fiscal; 

• Ordin nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul 

de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005; 

• Ordin nr. 2.876 din 2 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul 

de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005; 

• Ordin nr. 129 din 18 ianuarie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 

2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii 

instituţiilor publice; 

http://www.anm.ro/


• Ordin nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

• Ordin nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul 

de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005; 

• Ordin nr. 629 din 3 aprilie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum 

şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009; 

• O.G. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv; 

• Ordin nr. 2.332 din 30 august 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor 

publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale 

pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 

• Ordin nr. 923 Republicat din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de 

norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 

preventiv propriu; 

• Legea nr. 123/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; 

• Ordin nr. 1.043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public; 

• Ordin nr. 1.032 din 14 iunie 2011 Pentru aprobarea Normelor privind donaţiile de 

medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi consumabilele 

aferente; 

• Ordin nr. 1.100 din 14 octombrie 2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se 

eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite;  

• Legea nr. 113 din 17 mai 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în 

domeniul sănătăţii; 

• Ordin nr. 340 din 16 martie 2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Normele 

metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, 

aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010; 

• Ordin nr. 372 din 28 martie 2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Normele 

metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, 

aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010; 

• CODUL FISCAL adoptat prin Legea Nr. 227 din 8 septembrie 2015; 

• O.M.T nr. 1036/30.05.2018; 

• O.M.T nr. 1802/2002 cu modificările și completările ulterioare; 

• H.G. nr. 990/2002; 

 

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ COMPARTIMENTULUI 

 RESURSE UMANE SALARIZARE 

 

• Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările 

ulterioare; 



• Hotărâre nr. 286 din 23 martie 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; 

• Ordin nr. 869 din 9 iulie 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; 

• Ordin nr. 1406 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau 

şef de serviciu din unităţile sanitare publice; 

• Ordin nr. 284 din 12 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 

şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului 

director din spitalele publice; 

• Ordin nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi 

promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar; 

• Ordin nr. 1.224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal 

pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de 

personal; 

• Lege-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice;  

• Hotărâre nr. 153 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului 

pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a 

acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială", cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanţă de Urgenţă nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea 

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

• Legea nr. 79 din 28 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

• Codul Muncii – Legea 53/2003; 

• Legea 227/2015 privind Codul Fiscal; 

• Ordin nr. 1.375 din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului 

privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din 

sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004; 

• Ordonanţă De Urgenţă nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de sănătate; 

• Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/06.01.2020; 

• Hotărâre nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar 



vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar; 

• Ordonanţă De Urgenţă nr. 114 din 28 decembrie 2018  

privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

• Hotărâre Nr. 935 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 

pe ţară garantat în plată; 

• Ordin nr. 2.169 din 26 septembrie 2018 de aprobare a Metodologiei de transmitere a 

datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice; 

• Ordonanţă de Urgenţă nr. 81 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor; 

• Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Ordin nr. 1942/12.05.2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de 

depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor 

sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"; 

• Hotărâre nr. 215 din 4 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

acordarea voucherelor de vacanţă; 

• Ordonanţă de Urgenţă nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de sănătate; 

• Hotărâre nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a 

salariaţilor; 

• Ordin nr. 954 din 24 august 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului 

sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului 

director din spitalele publice; 

• Ordin nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 

organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar; 

• Ordin nr. 1092/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu 

medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de 

concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi 

boli profesionale; 

• Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

consilier juridic; 

 

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ ACTIVITĂȚILOR MEDICALE 

 

• Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 

• Legea nr. 111 Republicată din 10 octombrie 1996 privind desfăşurarea în siguranţă, 

reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a 

pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de 

zi; 



• Ordin nr. 1.411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de 

produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii; 

• CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALĂ al ColegiuluiMedicilor din România; 

• Ordin nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul 

de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în 

regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor 

neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită 

reconfirmarea; 

• Ordin nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care 

primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi; 

• Ordin nr. 1.301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea 

laboratoarelor de analize medicale; 

• Ordin MS/CNAS 868/542/2011  privind aprobarea modelului unic al biletului de 

trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate 

şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere 

pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; 

• Ordin nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare; 

• Ordin nr. 1.224 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea 

unităţilor de transfuzie sanguină din spitale; 

• Ordin nr. 1.228 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului 

privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii 

adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine 

umane; 

• Ordinul nr. 1284/2012 privind reglementarea programului de vizite al aparținătorilor 

pacienților internați în unitățile sanitare publice; 

• Ordin nr. 1.500 din 24 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile 

sanitare; 

• Ordin nr. 1.091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer 

interclinic al pacientului critic; 

• Ordin nr. 1.501 din 19 decembrie 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de 
feedback al pacientului în spitalele publice; 

• Ordin nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a 
Hotărârii Guvernului 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; 

 
 

LEGISLAȚIA PRIVIND SIGURANȚA TRANSPORTURILOR 
 

• Ordin nr. 1265/2013 pentru aprobarea funcțiilor din siguranța transporturilor pentru care sunt 
necesare avize de aptitudini medicale și/sau psihologică; 

• Ordin nr. 1261/2013 pentru aprobarea tarifelor pentru verificarea unităților specializate medicale 
și/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor pentru examinarea 
personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, precum și viza anuală; 



• Ordin nr. 1.263 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a 
sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul 
constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia; 

• Ordin nr. 1257/1391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa 
transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista 
afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor 
medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor; 

•  
Ordin nr. 1259/1392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor 
medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau 
psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei 
acestor comisii; 

• Ordin nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală 
şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării; 

• Ordin nr. 1262/1393/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor 
medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în 
siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la 
unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în 
siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul; 
 

 

 

LEGISLAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

 

• REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor); 

• Legea 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 

• Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005; 
 

 


