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a) actele 

normative care 

reglementează 

organizarea şi 

funcţionarea 

autorităţii sau 

instituţiei publice 

  

Constitutia Romaniei; 

Ordonanta de urgenta  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ; 

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Hotarare 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  Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice; 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,  cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica,  cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala,  cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

si completarile ulterioare; 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție 
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publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru 

Hotararea Guvernului nr. 1344/2007 privind normelor de organizare si 

functionare a comisiilor de disciplina,  cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de 

solutionare a petitiilor,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

Ordinul  nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor 

Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice; 

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Ordinul nr. 1312/250/2020 din 22 iulie 2020 privind organizarea şi 

funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate 

în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în 

procesul de implementare a sistemului de management al calităţii 

serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului; 

Ordinul nr. 298/2020 din 26 august 2020 pentru aprobarea Metodologiei 

privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de 

management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului; 

Lege 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) Legea nr. 672/2002 

privind auditul intern public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Hotararea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor 

generale privind exercitarea activitatii de audit public intern; 

Carta auditului intern 

Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 republicata - Legea nr.53/2003 - 

Codul muncii. 

Ordonanta de urgenta nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea 

profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 

profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România. 

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea si sanatatea in 

munca. 

Hotararea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 



vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a 

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din 

fonduri publice; 

Legea Nr. 185/2017 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în 

sistemul de sănătate. 

Ordinul Nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, 

Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor. 

Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

Lege  Nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

Ordin  Nr. 434/2021 din 26 martie 2021 privind aprobarea Planului de 

măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul 

pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care 

asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi 

suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de 

competenţă; 

Ordin   Nr. 870/2004 din  1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului 

privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile 

publice din sectorul sanitar 

Ordin   Nr. 1706 din  2 octombrie 2007 privind conducerea şi 

organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor 

Ordin  Nr. 828/2020 din 15 mai 2020 privind măsurile de organizare şi 

desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice, la nivelul 

unităţilor sanitare non-COVID şi al ambulatoriilor de specialitate pe 

perioada stării de alertă; 

Ordin  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale în unităţile sanitare; 

Ordin  Nr. 1761/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare 

publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi 

dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate 

pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi 

metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul 

eficienţei acestuia; 

 

Lege  Nr. 104/2003 din 27 martie 2003    *** Republicată privind 



manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de 

la cadavre în vederea transplantului; 

 

Ordin   Nr. 1500/2009 din 24 noiembrie 2009 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi 

compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare; 

 

Hotarare  Nr. 696/2021 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor 

de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile 

acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022 

 

 

 

 

 

 


