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A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI
1. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (republicata, actualizata) privind reforma in
domeniul sanatatii – TITLUL VII, TITLUL VIII
2. OMS nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii
de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de
curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in
functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in
functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii
si eficientei procesului de sterilizare;
3. OMSP nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director
din cadrul spitalului public;
4. OMSP nr. 914 din 26 iulie 2006 (actualizat) pentru aprobarea normelor privind
conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii
autorizatiei sanitare de functionare;
5. OMS nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea normelor de
supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale in
unitatile sanitare;
6. OMS nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de
culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din
activitati medicale;
7. LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 (actualizata) drepturilor pacientului;
8. OMS nr. 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea normelor de aplicare a
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
9. OMSP nr. 1764 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare
a spitalelor de urgent locale judetene si regionale din punctual de vedere al
competentelor, resurselor material si umane si al capacitatii lor de a asigura
asistenta medicala de urgent si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in
stare critica;
10. OMS nr. 870 din 1 iulie 2004 (actualizat) pentru aprobarea Regulamentului
privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din
sectorul sanitar;
11. HOTARARE nr. 34 din 21 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic
de sanatate al pacientului;
12. LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (actualizata) pentru protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu character personal si libera circulatie a acestor
date;

13. OMSP nr. 914/2006 (actualizat) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe
care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare
de functionare;
14. LEGEA nr. 487 din 11 iulie 2002 (republicata, actualizata) sanatatii mintale si a
protectiei persoanelor cu tulburari psihice;
15. OMS nr. 488 din 15 aprilie 2016 (actualizat) pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr.
487/2002.
16. ORDINUL Ministerului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari
de Sanatate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a
activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii
actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
17. OMSP nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al
spitalului;
18. OMS nr. 375/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea centrelor de
sanatate mintala;
19. OMS nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de
evaluare si acreditare a spitalelor;
20. OMSP nr. 1706/2007 (actualizat) privind conducerea si organizarea unitatilor si
compartimentelor de primire a urgentelor;
21. ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015 (actualizat) pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entitatilor publice;
22. LEGEA nr. 53/2003 (republicata, actualizata) CODUL MUNCII;
23. LEGEA nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
24. OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea
in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile
sanitare publice din sectorul sanitary, cu modificarile si completarile ulterioare;
25. H.G. nr. 286/2011 (actualizata) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractual si a criteriilor de promovare in grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar platit din fonduri publice;
26. OMS nr. 547 din 26 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea
sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa
nr.II/2 la Legea cadru nr. 330/2009 (actualizata) privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice;
27. LEGEA nr. 307/2006 (actualizata) privind apararea impotriva incendiilor (numai
Cap.I si Cap.II – Sectiunea 1 si Sectiunea a 6-a);
28. LEGEA nr. 346/2002 (republicata) privind asigurarea pentru accidente d emunca
si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare (numai Cap.I, Cap.
V si Cap.VI);
29. LEGEA dialogului social nr. 62/2011 (republicata, actualizata) (numai Titlul II
Cap.II Sectiunea a 5-a si Titlul VIII Cap. I – V);
30. ORDINUL Ministrului Sanatatii nr. 320/2007 (actualizat), privind aprobarea
continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului
medical din cadrul spitalului public.
II. DOMENIUL : MANAGEMENT SANITAR
1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si management Sanitar –
Managementul Spitalului, Bucuresti 2009.

III . Regulmentul de Organizare si Functionare a Spitalului de Urgente Oftalmologice
Bucuresti.
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