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▪ Legea nr 53/2003 – Codul muncii cu modficarile si completarile ulterioare; 

▪ Legea nr 153/2017 – Legea –cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice ; 

▪ O.M.S. nr 1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor 

individuale si a modelului fisei de evaluare a performantelor individuale ; 

▪ Legea nr. 282/2005 –   privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina cu 

modificarile si completarile uterioare ; 

▪ Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata cu modificarile si 

completarile uterioare ; 

▪ H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice cu modificarile si completarile uterioare ; 

▪ Ordin M.S. nr 954/2017 privind aprobarea Metodologiei –cadru de organizare si 

desfasurare a concursurilor /examenelor de ocupare a functiei specifice comitetului 

director cu modificarile si completarile ulterioare ; 

▪ Ordinul M.S. nr 1406/2006 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea 

Normelor pentru organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiei de sef 

sectie , sef laborator sau sef serviciu din unitatile sanitare publice cu modificarile si 

completarile uterioare ; 

▪ Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii  ; 

▪ Ordinul M.S. nr 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi 

desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, 

biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef 

de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, 

respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi cu 

modificarile I completarile ulterioare  ; 

▪ Ordinul Ministerului Sanatatii  nr. 755/2016 privind modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind 

organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic 



dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi 

a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare 

fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi ; 

▪ Ordinul M.S. nr 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta 

medicala spitaliceasca ; 

▪ Ordinul M.S.P. nr 1101/2016 –  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire 

şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare ; 

▪ Ordinul M.S. nr 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a sectiilor si compartimebtelor de anestezie si terapie intensiva din unitatile 

sanitare ; 

▪ H.G.R. nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la 

salariile de baza ; 

▪ Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 

organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar modificat de 

Ordinul nr 1375/2016 ; 

▪ Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1443/2005 privind desemnarea unui coordonator 

pentru blocul operator ; 

▪ Ordinul Ministerului Sanatatii  nr. 975/2012- Ordin privind organizarea structurii de 

management al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din 

reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale. 

▪ Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare  ; 

▪ Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza 

cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

▪ Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic 

care funcţionează în cadrul spitalelor publice  ; 

▪ Ordinul nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul 

spitalului public ; 

▪ Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare ; 

▪  Ordinul nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi 

autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative  ; 


