LEGISLATIE PROCEDURI
6.1 Legislaţie primară

Ordin SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entităţilor publice

SR EN ISO 9001:2015 – „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.”

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Ordonanța Guvernului nr.11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 126/2015;
 OUG nr. 54 din 24 iunie 2021pentru modificarea și completarea art. 230 și 349 din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Ordin MS nr. 1091/2006 - privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al
pacientului critic

Ordinul nr 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor de primire urgenţe,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în
anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022

Ordinul nr.1549/2018 al Preşedintelui CNAS privind aprobarea Normelor
metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de
asigurat.

Ordin nr. 1782 din 28/12/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor
care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificari
si completari.

Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor.

Ordinul nr 1410/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor
pacientului nr.46/2003

Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date.

6.2 Legislaţia secundară

Ordinul MS nr. 446/2017 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si
metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor

Ordinul ANMCS nr. 298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea
procesului de implementare a sistemului de management al calitatii serviciilor de sanatate si
sigurantei pacientului.

Ordinul MS nr. 1312/2020 privind organizarea structurii de management al calităţii
serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a
autorităţilor administraţiei publice locale.
6.3. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale spitalului.
 Regulamentul Intern
 Regulamentul de organizare si funcţionare
 Regulament CIM

