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1. LEGEA nr. 95/2006 (r1) privind reforma in domeniul sanatatii
2. LEGEA nr. 273/2006 privind finantele publice
3. LEGEA contabilitatii nr. 82/1991 (r4)
4. LEGEA nr. 346/2002 (r2) privind asigurarea pentru accidente de munca si
boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare
5. LEGEA nr. 53/2003 (r1) CODUL MUNCII
6. LEGEA nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificata
7. HOTARAREA GUVERNULUI nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, modificata
8. ORDONANTA nr. 119/1999 (r) privind controlul intern si controlul financiar
preventiv
9. ORDONANTA nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe
aflate in patrimoniul institutiilor publice, modificata
10. ORDONANTA nr. 80/2001 (actualizata) privind stabilirea unor normative
de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice
11. ORDINUL nr. 196/139/2017 Ordin privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare in anul 2017 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016
pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
pentru anii 2016-2017
12.ORDINUL nr. 923/2016 (r1) pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea
de control financiar preventiv propriu
13. ORDINUL nr. 1.792/2002 (actualizat) pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor
institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea
angajamentelor bugetare si legale.
14. ORDINUL nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public
15. ORDINUL nr. 914/2006 (actualizat) pentru aprobarea normelor privind
conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii
autorizatiei sanitare de functionare.
16. ORDINUL 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 sanitar
17. HOTARAREA nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

18. ORDINUL nr. 44/2010 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
19. LEGEA nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
20. LEGEA nr. 481/2004 (r1) privind protectia civila
21. ORDIN nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern
managerial al entitatilor publice si ORDINUL nr. 200/2016 privind modificarea
si completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr.400/2015
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice
22. ORDINUL nr. 1101/2016 privind prevenirea si limitarea infectiilor asociate
asistentei medicale
23. ORDINUL MS NR.377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a
programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2017 si 2018

24. HOTARAREA Nr. 161/2016 (actualizata) pentru aprobarea pachetelor de
servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii
asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017
25. ORDINUL NR.196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare in anul 2017 a HG nr.161/2016
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