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LEGEA Nr. 95 Republicată*) din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii- titlul II Programele 
nationale de sanatate publica, titlul VII Spitalele, titlul XII, titlul XVI 
H.G. Nr. 140*) din 21 martie 2018 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 
ORDINUL  397/836 din 27 martie 2018privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a 
Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 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*) 
ORDINUL Nr. 914*) din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 
ORDINUL Nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 
ORDINUL Nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului 
public 
ORDINUL Nr. 961*) din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a 
eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie 
de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie 
tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare 
LEGEAa drepturilor pacientului*) Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 
ORDINUL Nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare 
şi acreditare a spitalelor 
ORDINUL Nr. 1.408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de 
competenţă 
ORDINUL Nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului 
ORDINUL Nr. 1.706*) din 2 octombrie 2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor 
de primire a urgenţelor 
ORDINUL Nr. 377*) din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018  **) Aplicabilitatea prezentului ORDINUL a fost 
prelungită prin O. nr. 978/2019 până la data de 31 decembrie 2019. 
ORDINUL Nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al 
datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, 
precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi 
medicale pentru care se solicită reconfirmarea 
ORDINUL Nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, 
prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului 
ORDINUL Nr. 1.059*) din 2 septembrie 2009 pentru aprobarea ghidurilor de practică medicală 
ORDINUL Nr. 863 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al 
spitalelor 
ORDINUL Nr. 1.224*) din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa 
medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea ORDINULului ministrului sănătăţii publice 
nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal 
ORDINUL 44/ 53 din 21 ianuarie 2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul 
asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate 
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