
 

 

 

LEGISLATIE ȘI REGLEMENTARI SPECIFICE – IN DOMENIUL ORGANIZĂRII ȘI 

FUNCȚIONĂRII SPITALELOR 

 
1. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a 
pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, 
actualizat (FOCG/FSZ);  
2. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;  
3. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al 
calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului 
Sănătății și a autorităților administrației publice locale;  
4. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 310/2009 pentru modificarea și completarea Ordinului 
ministrului sănătății publice nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și 
compartimentelor de primire a urgențelor;  
5. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1567/2007 privind aprobarea valorilor medii naționale ale 
indicatorilor de performanță ai managementului spitalului;  
6. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director 
din cadrul spitalului public;  
7. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităților publice;  
8. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE,  
9. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înființarea, 
organizarea și funcționarea unităților farmaceutice , 
10. Ordinul nr. 398/2019 pentru aprobarea Ghidului privind siguranța pacientului în anestezie-
terapie intensivă, cu anexe , 
11. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă COMISIA DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE 
ÎN MUNCĂ , 
12. Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 COMISIA DE SĂNĂTATE ŞI 
SECURITATE ÎN MUNCĂ , 
13. Ordinul nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor 
medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților 
administrației publice locale,  
14. Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care 
funcționează în cadrul spitalelor publice , 
15. Ordinul nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuțiilor și competențelor consiliului medical al 
spitalelor , 
16. Ordinul nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităților de transfuzie 



 

 

sanguină din spitale COMISIA DE TRANSFUZIE SI HEMOVIGILENTA,  
17. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate,  
18. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare 
și acreditare a spitalelor , 
19. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și 
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice COMISIA PENTRU 
EVALUAREA APARATURII MEDICALE , 
20. Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele 
normale de funcționare a mijloacelor fixe COMISIA PENTRU EVALUAREA APARATURII MEDICALE  
21. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor 
stupefiante și psihotrope COMISIA PENTRU STUPEFIANTE,  
22. Hotărârea nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor 
stupefiante și psihotrope COMISIA PENTRU STUPEFIANTE , 
23. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și 
sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele 
de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru 
dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor 
chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și 
eficienței procesului de sterilizare,  
24. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a 
infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare COMISIA DE SUPRAVEGHERE SI 
CONTROL A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE , 
25. Ordinul nr. 96/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității 
Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de 
acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare , 
26. Ordinul nr. 47/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității 
Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 651/2016 privind recunoașterea, evidența, 
evaluarea, monitorizarea și perfecționarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorității 
Naționale de Management al Calității în Sănătate , 
27. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății , 
28. Legea 46/2003 Legea drepturilor pacientului actualizata,  
29. ORDIN nr. 261/2018 privind aprobarea Etapelor implementării Programului naţional de 
asigurare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului în cadrul 
unităţilor sanitare din ambulatoriu , 
30. ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 (*actualizat*) pentru aprobarea normelor privind condiţiile 
pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 
funcţionare,  
31. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 
mediul de viață al populației , 
32. Ordinul nr. 1081/20.06.2018 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de 
referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive 
medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul 
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sistemului de asigurări sociale de sănătate, 
 
33. Ordinul nr. 1120/17.12.2019 pentru aprobarea machetelor de raportare fară regim special 
 
34. Ordin 121446/17.12.2019 privind privind modificarea Normelor tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, 
 
35. ORDINUL 1175/08.01.2020 privind completarea Normelor tehnice de realizare a 
programelor nationale de sanatate curatice pentru anii 2017 si2018, 
36. Ordinul nr. 14 /22.01.2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul 
președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 141/2017 pentru aprobarea 
Formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente 
protocoalelor terapeutice,  
37.  Ordinul 292/29.01.2020 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
38. Ordinul 520 din 07.05.2020  pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de 
realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin 
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
39. Ordinul 533 din 15.05.2020  pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi 
prorogarea unui termen, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
40. Ordinul 538 din 15.05.2020 pentru completarea Normelor privind condiţiile si modalitatea 
de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii 
de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii aprobate prin Ordinul preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015 cu modalitatea de decontare a serviciilor 
de dializă pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, cu modificările şi 
completările ulterioarepentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi 
prorogarea unui termen, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
41. Ordinul 540 din 15.05.2020  pentru aprobarea metodologiei de aplicare a prevederilor art 8 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVÎD-19, pe perioada 
stării de urgenta, cu modificările si completările ulterioare. 
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42. Ordinul 706 din 03.06. 2020 pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea 
respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, pentru medicamentele 
notate cu (**)1 , (**)1Ω si (**)1β în Lista 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, precum 
şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul 
programelor naţionale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările și 
completările ulterioare şi a metodologiei de transmitere a acestora in Platforma informatică din 
asigurările de sănătate, 
 
43. Ordinul 1011-709  din 05.06.2020 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului 
ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 
397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii 
Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care 
reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019 și pentru 
stabilirea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, 
 
44. Ordinul Președintelui A.N.M.C.S. nr. 58/2018 privind aprobarea documentelor obligatorii 
solicitate și a documentelor suplimentare necesare desfăşurării procesului de evaluare şi 
acreditare a unităților sanitare cu paturi , 
 
45. Ordinul CNAS privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de 
spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate, 
 
 46. HG nr. 438 din 03.06.2020  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 2018 – 2019, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
47. Ordinul 413 din  23.04.2018 pentru modificarea Normelor metodologice privind 
rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza 
documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, 
aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009, 
 
48. Ordinul 820 din 27.06.2018 pentru aprobarea formularelor specifice pentru verificarea 
respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele ... 
 
49.Ordinul nr. 318 din 02.05.2017 pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma 
informatică din asigurările desănătate a serviciilor acordate off-line şi a procedurii de validare a 
acestora..., 
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 50.Ordinul 271 din 06.04.2017 pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea 
respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele... 
51. Ordinul  MS nr.1374/2016 privind  stabilirea atribuțiilor managerului interimar al spitalului 

public, publicat in MO nr.984/07.12.2016 
 

I. LEGISLATIE IN DOMENIUL ASIGURARII CALITATII IN FURNIZAREA SERVICIILOR 
MEDICALE 

 
52. STANDARDE APLICABILE: Standardul SR EN 15224,  Standardul SR EN ISO 9000, 
 
53. Legislatia in domeniul Managementului calitatii: https://anmcs.gov.ro/web/legislatie/  
 

II. LEGISLATIE ORGANICĂ INCIDENTĂ OBLIGATORIE 
 

54.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare,  

55. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date, 

56. REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date,  

56. Legii cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

57.  HG nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de muncă, 

a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în 

anexa nr II la Legea cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare 

"Sănătate și asistență socială", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 284 din 30 

martie 2018, 

  
III. LEGISLAȚIE PRIVIND MASURILE INSTITUITE IN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ ȘI A 

STĂRII DE ASEDIU1. 
 
 

 
                                                                                                              Întocmit, 

Ana Ungureanu,  
Consilier juridic definitiv 

 
 
 
 

                                                           
1
 Se aplica temporar 
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