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1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare ,Titlul VII,Titlul VIII;  

2. Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 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 2016-2017, cu modificarile şi completările 
ulterioare ; 

3. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice si al Presedintelui Casei Nationale de 
Asigurari de Sanatate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 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 2016-
2017, cu modificarile şi completările ulterioare ; 

4. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice si  al presedintelui  Casei Nationale de 
Asigurari de Sanatate nr. 1782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a 
pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare 
de zi, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

5. Ordinul nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de 
evaluare şi acreditare a spitalelor 

 
6. Ordinul  Ministrului Sanatatii Publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor 
privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii 
autorizaţiei sanitare de funcţionare 

 

7. Legea nr. 46//2003 privind drepturile pacientului; 

8. Hotararea Guvernului nr. 286/2011 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 , cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
9.  Legea nr. 53/2003  Republicata  Codul muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
 
10. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 
11. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,  cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 
12. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 
13. Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul financiar preventiv, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
 
14. Ordinul Ministrului Finantelor 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 ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
15.  Ordinul Ministrului Finantelor Publice  nr. 1792 /2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
16.   Ordinul  Ministrului Finantelor Publice   nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităţilor publice,  cu modificarile si completarile 
ulterioare 

17. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1043/2010, privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

18.  Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 
şi capitalurilor proprii; 
 

19. LEGEA nr. 98 /2016 privind achiziţiile publice , cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 



20.   HOTĂRÂREA 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 
 
 
21. Legea- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 
22. ORDINUL nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 
sanitare 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                       

 


