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                          LISTA CU ACTELE NORMATIVE SPECIFICE DOMENIILOR DE   

                                ACTIVITATE ÎN CARE ARE ATRIBUȚII ENTITATEA 

 

 

 

 

 

 DOMENIUL ORGANIZĂRII SPITALICEŞTI: 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare,republicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 28/08/2015; 

- Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Sănătăţii Publice, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 02/03/2010; 

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe 

categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade, respectiv 

trepte de salarizare în cazul funcţionarilor publici, pentru personalul cu funcţii de conducere, precum 

şi a indemnizaţiei pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei 

de bază, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 24/02/2010; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului contractului de 

management al spitalului public, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 din 16/11/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului 

de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, publicat in 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 136 din 23/02/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul  Ministrului  Sănătăţii  Publice  nr.  914/2006  privind  aprobarea Normelor privind 

obţinerea autorizaţiei de funcţionare a spitalelor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 

15/08/2006; 

- Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, 

publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 24/01/2007;  

- Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1224/2010 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,  publicat in Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 658 din 23/09/2007; 

- Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1782/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica 

a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, cu 

modificările şi completările ulterioare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 09/01/2007; 

- Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1349/2007 privind aprobarea machetei bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe secţii în cadrul spitalului public, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 

569 din 20/08/2007; 

- Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de 

specialitate al spitalului, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 61 din 25/01/2008; 

- Legea nr. 266/2008 a farmaciei, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 765 din 13/11/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 962/2009 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 538 

din 03/08/2009; 
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- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

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

publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 15/12/2009; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1.706 din 2 octombrie 2007  privind conducerea si organizarea 

unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor; 

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare 

sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce 

desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, publicat in Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 603 din 01/09/2009; 

 - Ordinul nr.48/2009  privind aprobarea Protocolului national de triaj al pacientilor din structurile 

pentruprimireaurgentelor 

- ORDIN nr. 1.117 din 12 august 2010 privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care 

beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop 

curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2010. 

- ORDIN nr. 1.365 din 25 iulie 2008 privind organizarea serviciului de paza si a regimului de acces 

in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice 

- ORDIN nr. 323 din 18 aprilie 2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime 

obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta 

- ORDIN nr. 1.408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în 

funcţie de competenţă 

- ORDIN nr. 1.764 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de 

urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si 

umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta medicala de urgenta si ingrijirile medicale definitive 

pacientilor aflati in stare critica 

- ORDIN nr. 446 din 18 aprilie 2017  pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei 

de acreditare a spitalelor 

- Ordinul  Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a 

datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr.386/06.06.2002; 

- Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 132 din 

11/02/2005; 

- Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 

09/04/1996, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

REGLEMENTĂRI PRIVIND COMISIILE CARE FUNCŢIONEAZĂ LA NIVEL DE SPITAL 

-ORDIN nr. 863 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical 

al spitalelor 

- ORDIN nr. 4.017 din 5 decembrie 2001 privind infiintarea nucleelor de calitate in unele unitati 

spitalicesti 

- ORDIN nr. 1502 din 19 decembrie 2016  pentru aprobarea componentei si a atributiilor 

consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor 

 

 

 DOMENIUL ACTIVITĂŢII MEDICALE ÎN GENERAL: 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 28/04/2006; 

http://www.colmedcj.ro/legi/protocol%20triaj%20in%20UPU.doc
http://www.colmedcj.ro/legi/protocol%20triaj%20in%20UPU.doc
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- Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile 

acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-

2022; 

- Ordinul MS nr. 1068/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-

cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate pe perioada 2021 - 2022, publicat in Monitorul Oficial.  

- Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare al infecţiilor associate asistentei medicale în unităţile sanitare, 

publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 06/09/2006; 

- Ordinul  Ministrului Sanatatii Publice nr. 1549/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat 

fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea 

sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 649 din 24/09/2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotărâre nr. 429 din 16 aprilie 2008  privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile 

colective din unitatile sanitare publice; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1100/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se 

eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 

1114 din 09/12/2005; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de 

înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului, publicat 

in Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din 21/09/2006; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1481/2007 privind indicatorii de sănătate din România ce se 

raportează Ministerului Sănătăţii Publice, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 

14/09/2007; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nr. 832/302/2008  privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special 

pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi 

modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu 

şi fără contribuţie personală, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 12/05/2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune 

internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie 

personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată in 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 10/07/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru 

medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice 

privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru 

medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat in Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 439 din 02/07/2012, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele cuprinse 

în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în 

România, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 23/03/2012, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea 

medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile 

comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara 

contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, 
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aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 531 din 

15/07/2008; 

- Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a 

formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea 

regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu 

familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 

574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, p;ublicat in 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 11/09/2008; 

- Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu 

modificările şi completările ulterioare, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr.  643 din 

30/08/2002; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1059/2009 pentru aprobarea ghidurilor de practică medicală, 

publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 03/09/2009; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1524/2009 privind aprobarea ghidurilor clinice pentru 

obstetrică-ginecologie, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 09/02/2010; 

- Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor 

justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare 

unice pe ţară, fără regim special, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 06/05/2010; 

- Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 814/2018 privind aprobarea Regulilor de 

validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a 

cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 301 

din 10/05/2010; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 106 din 3 februarie 2015 pentru aprobarea Regulamentelor-

cadru de organizare si functionare a comisiilor nationale si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de 

servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de 

evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale 

sanitare, precum si a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de 

dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitar; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 869 din 9 iulie 2015  pentru aprobarea metodologiilor privind 

organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, 

biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef 

de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist-

sef in unitatile sanitare publice cu paturi; 

 

 

 ASIGURAREA ASISTENŢEI MEDICALE ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

-ORDIN nr. M.110 din 15 octombrie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa 

medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace 

- ORDIN nr. M.66 din 13 septembrie 2016  privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 

comisiilor de expertiză medico-militară 

- HOTARARE nr. 56 din 25 ianuarie 2012 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic 

clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se stabileste 

aptitudinea si incadrarea in grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, 

politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciar 

- ORDIN nr. M.212 din 12 noiembrie 2019  pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

incadrarea in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice personalului militar; 

- HOTARARE nr. 27 din 23 ianuarie 2013  pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apararii 

Nationale din Romania si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind asistenta 
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medicala pentru membrii fortelor armate si dependentii lor, semnat la Washington la 6 septembrie 

2012; 

 

 

 DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR  NUCLEARE: 

Lege nr. 111/1996 (r2)  privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul 

activităţilor nucleare republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27/06/2006; 

 

 

 DERULAREA PROGRAMELOR DE SĂNĂTATE: 

- Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru 

anii 2013-2014, , cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul  Ministrului Sănătăţii nr. 377 din 31 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice 

de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2017 si 2018; 

-ORDIN nr. 1.605 din 23 decembrie 2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor 

comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul 

programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestor; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele cuprinse 

în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în 

România, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 23/03/2012, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare 

ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a 

metodologiei de calcul al acestora, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 30/08/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul  Ministrului Sanatatii nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim 

special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente 

programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ; 

 

 

 DEONTOLOGIA MEDICALĂ ŞI DREPTURILE PACIENTULUI: 

-  Hotărârea Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului 

de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România, Publicat in Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 298 din 07/05/2012; 

-  Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 

29/01/2003; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr. 46/2003; 

- LEGE nr. 190/ 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European  si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in 

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de 

abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 557 din 23/06/2004, cu modificările ulterioare; 

- Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 13/09/2012, cu modificările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 488/2016 privind Normele de aplicare a Legii sănătăţii mintale 

şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările ulterioare; 

- HOTARARE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etica si deontologie al 

asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania 
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- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1.454 din 2 decembrie 2014  pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent 

medical in regim independent; 

- ORDIN nr. 1.142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistenti 

medicali generalist 

- ORDIN nr. 146 din 11 februarie 2015  privind aprobarea implementarii Mecanismului de 

feedback al pacientului in spitalele publice; 

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de 

asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si 

organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor 

Medicali din Romani 

 

 

RĂSPUNDEREA CIVILĂ A PERSONALULUI MEDICAL ŞI A FURNIZORULUI DE 

SERVICII MEDICALE ŞI OBLIGAŢIA DE A OBŢINE ACORDUL PACIENTULUI 

INFORMAT: 

- Titlul XV din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 28/04/2006; 

- Ordinul 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, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 237 din 05/04/2007; 

 

 

 ACTIVITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINĂ: 

- Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si 

componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in 

vederea utilizarii lor terapeutice, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 915 din 13/10/2005; 

- ORDIN nr. 329 din 13 martie 2018 privind aprobarea Normelor si Cerintelor de buna practica cu 

privire la standardele  si specificatiile pentru implementarea sistemului de calitate in unitatile sanitare  

care desfasoara activitati in domeniul transfuziei sanguine; 

- Ordinul  Ministrului Sanatatii Publice nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind 

activitatea unitatilor de transfuzie sanguina din spitale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 

din 24/10/2006; 

- Ordinul  Ministrului Sanatatii Publice nr. 1225/2006 pentru aprobarea Normelor privind 

autorizarea Institutului National de Transfuzie Sanguina, a centrelor de transfuzie sanguina regionale, 

judetene si al municipiului Bucuresti, precum si a unitatilor de transfuzie sanguina din spitale, 

publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 25/10/2006; 

- Ordinul  Ministrului Sanatatii Publice nr. 1226/2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta, 

controlul biologic, prepararea, conservarea, distributia si transportul sangelui si componentelor 

sanguine umane, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 877 din 26/10/2006; 

 - Ordinul  Ministrului Sanatatii Publice nr. 1227/2006 pentru aprobarea Normelor privind 

transfuzia autologa, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 881 din 27/10/2006; 

- Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1228/2006 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea sistemului de hemovigilenta, de asigurare a trasabilitatii, precum si a Regulamentului 

privind sistemul de inregistrare si raportare in cazul aparitiei de incidente si reactii adverse severe 

legate de colecta si administrarea de sange si de componente sanguine umane, publicat in Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 870 din 24/10/2006; 
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- Ordinul  Ministrului Sanatatii nr. 607/2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind 

autorizarea unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile sanitare, publicat in Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 281 din 20/05/2013; 

 

 

 REGIMUL JURIDIC AL SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR STUPEFIANTE ŞI 

PSIHOTROPE: 

- Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 

psihotrope, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1095 din 05/12/2005; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 

stupefiante şi psihotrope, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 11/01/2007; 

- Hotărârea Guvernului nr. 349/2007 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 

stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, publicată in Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 272 din 24/04/2007; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 142/2018 privind regimul juridic al precursorilor de 

droguri, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1039 din 28/12/2006; 

- LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (**republicata**) 

privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri* 

 

 

 TRANSFERUL PACIENTULUI CRITIC: 

- Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer 

interclinic al pacientului critic, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 13/09/2006; 

 

 

 DESFĂŞURAREA STUDIILOR CLINICE: 

- Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.  903/2006 pentru aprobarea Principiilor şi ghidurilor 

detaliate privind buna practică în studiul clinic pentru medicamente de uz uman pentru investigaţie 

clinică, precum şi cerinţele pentru fabricaţia şi importul acestor medicamente, publicat in Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 671 din 04/08/2006; 

- Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.  904/2006 pentru aprobarea Normelor referitoare la 

implementarea regulilor de bună practică în desfăşurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente 

de uz uman, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 671 din 04/08/2006; 

 

 

 ACORDAREA CONCEDIILOR MEDICALE: 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, publicata in Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 1074 din 29/11/2005; 

- Ordinul comun MSP/CNAS nr. 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul comun MSP/CNAS nr. 233/125/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de 

concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de 

concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale 

de sanatate, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 254 din 21/03/2006; 
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 ACHIZIŢIILE PUBLICE:  

-  Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 

a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

- Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

-  Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare 

aprobate prin HG nr. 394/2016 şi prin HG nr. 395/2016 

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice 

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale 

- Instrucțiunea nr.1 din 08.01.2021 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind 

modificarea contractelor de achiziție publică 

- Ordinul nr. 842/175/2016 al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și al președintelui 

Comisiei Naționale de Prognoză privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată 

la atribuirea contractelor de achiziţie publică 

- Ordinul comun cu nr. 1082/731/2016 al Ministrului Sănătății și al Președintelui ANAP pentru aprobarea 

modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide 

- Ordinul  nr. 1.581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale 

intermediare de evaluare  aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de 

achizitie publica,  a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari  

si concesiune de servicii. 

 

 

MANIPULAREA CADAVRELOR: 

- Lege nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de 

la cadavre în vederea transplantului, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 222 din 03/04/2003; 

- Hotărârea Guvernului nr. 451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la 

cadavre în vederea transplantului, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 340 din 19/04/2004; 

 

 

DOMENIUL FINANȚE PUBLICE ȘI CONTABILITATE: 

- Legea nr.95/2006 privind reforma în doemniul sănătății, actualizată; 

- Legea nr.82/1991 – legea contabilității, republicată, actualizată; 

- OMApN nr.M100/2019  pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, cuprinzând 

standardele de control intern managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de 

control intern managerial, republicat, actualizat; 

- OMFP 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al spitalului public, actualizat; 
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- HG. Nr.584/2005 finantarea unităților sanitare din sistemul de apărare, ordine publica, 

siguranță naționala si autoritate judecătoreasca; 

- OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și 

conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și 

instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat; 

- OMFP 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțelor publice; 

- OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale, actualizat; 

- OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

- OG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, 

actualizată; 

- OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 

- OMS 858/2012 privind stabilirea modalității de transmitere și raportare a execuției bugetului 

de venituri și cheltuieli în vedrea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice; 

- OMFP 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și 

repartizarea / retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, 

bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, 

bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale; 

- OMFP 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului 

bugetar pentru anul 2017. 

 

 

DOMENIUL SALARIZARE: 

- Legea cadru 153/2017  privind salarizarea unică a personalului plătit din fonduri publice, 

actualizată; 

- Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de 

muncă, actualizată; 

- Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, actualizată; 

- Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat; 

- OMFP 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalităților de depunere și 

gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și 

evidența nominală a persoanelor asigurate”, actualizat; 

- OUG 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de 

personal în sectorul bugetar, actualizată; 

- OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătatea, 

actualizată; 

- Legea 53/2003 privind Codul Muncii, actualizată; 

- Legea 319/2006 a securității și sănătătții în muncă, actualizată; 

- OUG 35/2015 privind salarizarea personalului din sistemul medico-sanitar; 
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- OUG 20/2016 privind salarizarea personalului din sistemul medico-sanitar; 

- OUG 43/2016 privind salarizarea personalului din sistemul medico-sanitar; 

- OUG 57/2016 privind salarizarea personalului din sistemul medico-sanitar; 

- OUG 99/2016 privind salarizarea personalului din sistemul medico-sanitar; 

- Legea 250/2016 pentru aprobarea OUG 20/2016 privind salarizarea personalului din sistemul 

medico-sanitar; 

- OUG nr. 90/ 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative  şi  prorogarea unor termene 

 

 

DOMENIUL LEGISLAŢIEI MUNCII SI A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ: 

- Codul Muncii al României, adoptat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 05/02/2003; 

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de 

munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si 

completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 671 din 26/07/2004; 

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe 

categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade, respectiv 

trepte de salarizare în cazul funcţionarilor publici, pentru personalul cu funcţii de conducere, precum 

şi a indemnizaţiei pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei 

de bază, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 24/02/2010; 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare, publicată in Monitorul Oficial, Partea I  nr. 750 din 

27/10/2003; 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006; 

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi 

promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, 

publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din 10/11/2011; 

- Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr.M 191/2019 privind supravegherea stării de sănătate 

a personalului din Ministerul Apărării; 

- ORDIN nr. 721 din 7 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la 

salariile de baza in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005; 

- Lege nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 852 din 20/12/2010; 

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 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, publicată in Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 221 din 31/03/2011; 

 

 

PREVEDERI LEGALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTELOR 

HOTĂRÂRE nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena 

produselor alimentare Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 

852/2004/CE 

Ordonanţă de urgenţă nr. 97 (r1) din 21/06/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi 

comercializării alimentelor 
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Reguli din 18/08/2005 Reguli specifice de igienă pentru alimente de origine animală 

Reguli din 11/08/2005 Reguli generale pentru igiena produselor alimentare 

Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 

sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 

Normă din 18/02/2008 Normă sanitară veterinară care stabileşte procedura pentru marcarea şi 

certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate 

consumului uman (ştampila) 

Ordin nr. 57/ 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare 

sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie 

produse de origine animală; 

Ordin nr. 111/ 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor 

privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de 

obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau 

nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a 

produselor alimentare de origine nonanimală; 

Ordin nr. 210/ 2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne; 

Lege nr. 150/ 2004 privind siguranta alimentelor ; 

Hotărâre  nr. 924/ 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare ; 

Ordin nr. 27/2011 privind aprobarea criteriilor microbiologice si de igiena care se aplica produselor 

alimentare, altele decat cele mentionate in Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 

noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare; 

HG 106/2002 privind etichetarea alimentelor. 
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