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ACTE  NORMATIVE 

 

LEGE NR.95/2006 REFORMA IN DOMENIUL SANATATI                                                   

ORDIN Nr. 914/2006 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 

ORDIN Nr. 1502/2016 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului 

etic care funcţionează în cadrul spitalelor 

publice                                                                                                                                                              

         

LEGE Nr. 82 din 24 decembrie 1991    *** Republicată Legea contabilităţii nr. 82/1991 

ORDIN  Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile*) 

LEGE NR.53/2003 CODUL 

MUNCII                                                                                                                                                           

      

LEGE NR.544/2001 LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC 

LEGE NR.46/2003 DREPTURILE PACIENTULUI                                                                                    

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/2016 Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 

46/2003.                                                                                                                                         

ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire 

şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

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. 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. 1375/2016 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 

ORDIN Nr.1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al 

pacientului critic 

ORDIN Nr. 1224 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 Nr. 477 din  8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice 

ORDIN Nr. 547 din 26 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la 

salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

ORDIN Nr. 1411/2016 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 

ORDIN Nr. 1082/731/2016 din 27 septembrie 2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de 

atribuire standard privind achiziţia de produse biocide 

HOTĂRÂRE Nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată 



şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997 

ORDIN  Nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

LEGE Nr. 16 din  2 aprilie 1996    *** Republicată Legea Arhivelor Naţionale 

LEGE Nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice 
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