Consiliul Judeţean Covasna
Kovászna Megye Tanácsa

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”
Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház

Bibliografie pentru postul de consilier juridic

•

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, Art.178 şi următoarele privind spitalele.

•

LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul muncii, republicat.

•

LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicat.

•

LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civilă, republicat.

•

LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003

privind drepturile pacientului, cu

modificările şi completările ulterioare.
•

ORDIN nr. 386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările
ulterioare.

•

LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 privind sănătatea mintală şi protecţia
persoanelor cu tulburări psihice, republicată.

•

ORDIN nr. 488 din 15 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.
487/2002.

•

HOTĂRÂRE nr. 161 din 16 martie 2016 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 2016-2017, cu modificările şi
completările ulterioare.

•

ORDIN nr. 763 din 22 iunie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în
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cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu
modificările şi completările ulterioare.
•

LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice.

•

HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice.

•

LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
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