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1. Legea spitalelor nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;  
2. Hotărâre nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile 

acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2011-2012;  

3. Ordin nr. 265/408/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010;  

4. Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 privind achizitiile publice cu modificările si 
completările ulterioare;  

5. Legea 178/2010 a parteneriatului public-privat;  
6. Ordinul ministrului sanatatii nr.916/2006 privind organizarea supravegherii, 

prevenirii si controlul infectiilor nosocomiale;  
7. Ordinul ministrului sanatatii nr.698/2001 pentru aprobarea Metodologiei 

privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, 
biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii 
superioare din unitatile sanitare publice, modificat prin Ordinul ministrului 
sanatatii nr.378/2002;  

8. Legea 346/2002, privind accidentele de munca si bolile profesionale, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

9. Ordinul 914/2006, privind aprobarea Normelor privind obtinerea autorizatiei 
de functionare a spitalelor;  

10. Legea 46/2003, privind drepturile pacientului;  
11. Ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul 

spitalului public;  
12. Ordin nr.922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al 

spitalului public;  
13. Ordin nr.1209/2006 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului 

etic ce functionează în cadrul spitalelor publice;  
14. Ordin nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

concursului ori 
examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef 
de serviciu din unitătile sanitare publice;  

15. O.M.S. 219/2002 privind aprobarea normelor tehnice privind gestionarea 
deseurilor medicale;  

16. H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achizitie publica;  

17. Legea 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.  

                18. Ordin nr. 1408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor de            
                      clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă 
 



                19 .Ordin nr. 1764 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea criteriilor de 
                      clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din 
                      punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi                    
                      al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi  
                      îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică 
             20. Ordin nr. 55 din 25 ianuarie 2010 privind transportul pacienţilor care 
                        nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanţă 
                   21. Hotararea nr. 1388 din 28 decembrie 2010 privind aprobarea 
                      programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012 

      22. Scoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul 
Spitalului- Editura Public H Press, 2006, Bucureşti; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


