
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea  

Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj  

 

Legislație  

HOTĂRÂRE nr. 1.002 din 26 octombrie 2000 privind reorganizarea Institutului de Urologie şi 

Transplant Renal Cluj-Napoca în Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca 

HOTĂRÂRE nr. 287 din 8 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei 

ORDIN nr. 1.388 din 5 decembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca 

ORDIN nr. 1.384 din 15 noiembrie 2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic de 

Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - Centrul de transplant pancreatic pentru activitatea de 

prelevare şi transplant pancreatic 

ORDIN nr. 1.374 din 15 noiembrie 2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic de 

Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, Laborator analize medicale şi imunologie clinică, drept 

laborator HLA pentru activitatea de transplant 

ORDIN Nr. 477/2009 din 22 aprilie 2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, 

desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant 

din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi şi celule 

de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru 

atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant 

O.M.S. nr. 860 din 12 iulie 2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul 

transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii 

H.G. nr. 140 din 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 

ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să 

le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare 

NORME din 7 octombrie 2014 privind aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertă în 

domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 

ORDIN nr. 1.155 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel 

naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de 

origine umană 



ORDIN nr. 273/251/2019 pentru modificarea 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 

ORDIN nr. 1.529 din 13 decembrie 2013 privind aprobarea Listei de verificare a procedurilor 

chirurgicale Legea nr 46 din 2003 privind drepturile pacientului 

O.M.S.  Nr. 308 din 17 martie 2015 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor 

medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare 

 

 Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care 

funcționează în cadrul spitalelor publice 

Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 

tehnologică şi inovare, 

Ordinul 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 

pacientului nr. 46/2003 

OUG 158 din 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate actualizata 

la data 28 nov 2006 

Norme din 5 septembrie 2006 privind stabilirea standardului de instruire profesionala a persoanei 

desemnate pentru asigurarea calitatii tesuturilor sau celulelor umane procesate sau utilizate in scop 

terapeutic 

ORDIN nr. 1.597 din 11 decembrie 2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării 

de la donatorul viu, cu modificarile ulterioare 

Ordinul 1077 din 5 sept 2006 pentru aprobarea Normelor privind instruirea profesionala a 

persoanei desemnate pentru asigurarea calitatii tesuturilor sau celulelor umane procesate sau 

utilizate in scop terapeutic 

ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

Ordin nr. 1288 din 2006 privind modelul unic al biletului de trimitere pt investigatii paraclinice 

Ordin 904 din 2006 pentru aprobarea Normelor referitoare la implementarea regulilor de buna 

practica in desfasurarea studiilor  clinice efectuate cu medicamente de uz uman 

ORDIN nr 450 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 346 din 

2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale 



Ordinul 1091 din 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic 

(Anexa I.1, Anexa I.2, Anexa I.3) 

ORDIN nr 233 din 2006 pentru aprobarea modelului certificatului de concediu medical si a 

modului de completare 

ORDIN nr 60 din 2006 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale 

Ordinul 402 din 2006 privind Lista cuprinzand materialele sanitare specifice finantate din Fondul 

national unic de asigurari sociale de sanatate in anul 2006 in cadrul subprogramelor 

Ordin 904 din 2006 pentru aprobarea Normelor referitoare la implementarea regulilor de buna 

practica in desfasurarea studiilor clinice efectuate cu medicamen te de uz uman 

Ordinul nr. 1.100 din 14 octombrie 2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se 

elibereazã pacientului pentru serviciile medicale primite 

LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si 

preparatelor stupefiante si psihotrope 

Lege nr 307 din 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa 

precum si organizarea si functionarea ordinului asistentilor medicali si moaselor din Romania 

Ordinul 386 din 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a legii drepturilor pacientului 46 

din 2003 

Legea 104 din 2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor 

Legea 346 din 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale 

HG 1186 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Listei cuprinzand urgentele medico-

chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguratii beneficiaza 

de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare 

Legea nr. 185/2017, privind asigurarea calității în sistemul de sănătate 

Legea  nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 

- Legea 82/1991 a contabilitatii (republicată) 

- Legea nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, 

modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 

privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

- OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea 

contabilitatii institutiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.  

- ORDIN nr. 2.021 din 17 decembrie 2013  pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 

conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 



- OIVIFP 3512/2008 privind registrele si formularele financiar- contabile 

- ORDIN nr. 3.421 din 20 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor 

publice nr. 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile şi a Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 

- ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002  pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

- OMS nr. 414 din 17 aprilie 2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului 

sanitar 

O.S.G.G. 600 din 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial 

Ordinul Președintelui A.N.M.C.S.pentru modificarea și completarea Ordinului Președintelui 

A.N.M.C.S. nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi 

aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare 

Lege nr. 40/2011  din 31/03/2011  pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul 

muncii 

Hotărâre 497/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi 

a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea 

criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare şi prin examen a 

personalului contractual din sistemul sanitar; 

Ordinul MSP 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori 

examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din 

unităţile sanitare publice; 

Ordinul MSP 284/2007 privind aprobarea metodologiei cadru de organizare si desfăşurare a 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele 

publice cu modificările ulterioare 

Ordin 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi 

trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;  

OMS nr. 869 din 9 iulie 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 nr. 1461/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice 

nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un 

spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare 
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 H.G. nr. 37 din 15 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea HG nr. 161/2006 privind 

întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor 

 Legea  nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivele Naţionale 

Legea nr. 677 din 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date 

OMS nr. 1.782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii 

medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu Anexe: 

OPCNAS nr. 19 din 11 ianuarie 2011 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind 

raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără 

regim special 

HG 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 

Ordin nr. 1062 din 23.12.2010 pentru modificarea Ordinului președintelui Casei Nationale de 

Asigurări de Sănătate nr. 445/2010 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate 

în regim de spitalizare continuă și a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se 

solicită revalidarea. 

Ordin nr. 1490 din 14.12.2010 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al 

președintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea și 

raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și 

spitalizare de zi. 

Ordin nr. 456/842/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea 

modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare 

utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul 

de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat 

în sistemul asigurărilor sociale de sănătate 

Ordinul  nr. 457/843/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea 

modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a 

biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de 

sănătate 

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 și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecția datelor/RGPD/GDPR) 



Ordinul MS nr. nr. 1226/9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul 

biologic, prepararea, conservarea, distribuția și transportul sângelui și componentelor sanguine 

umane. 

Ordinul MS nr. 1228/9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului 

de hemovigilență, de asigurare a trasabilității, precum și a Regulamentului privind sistemul de 

înregistrare și raportare în cazul apariției de incidente și reacții adverse legate de colecta și 

administrarea de sânge și produse sanguine umane. 
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