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Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii

2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

Contact: Mihaela Bardos

021.3072.506

Afisat de la 05-08-2013 pana la 05-09-2013

 ordin modif ordin 422 programe

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului

de act normativ

Hotarare de Guvern privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 382/2005 privind introducerea specificaţiilor detaliate pentru

dispozitivele medicale produse prin utilizarea ţesuturilor de origine animală

Contact: Ana Maria Tănase

0213072582

Afisat de la 05-08-2013 pana la 05-09-2013

 NOTA FUNDAMENTARE

 HG abrogare 382 2005

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului

de act normativ

Hotarare de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2013 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru

realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor

Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2013 

Contact:  Monica Isăilă

021.30.72.575.

Afisat de la 01-08-2013 pana la 01-09-2013

 NF HG modificare HG 123 din 2013

 Proiect HG modificare HG 123 din 2013

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului

de act normativ

Lege privind implementarea Proiectului pilot de creștere a veniturilor medicilor din unități sanitare publice cu paturi

Contact: Nicoleta Rusu

021/3072638

Afisat de la 01-08-2013 pana la 01-09-2013

 Lege pentru implementarea Proiectului pilot de crestere a veniturilor medicilor din unitatile sanitare publice cu paturi

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului

de act normativ

Lege pentru implementarea Proiectului pilot referitor la modificarea statutului spitalelor

Contact: Calin Alexandru

021.3072.566

Afisat de la 01-08-2013 pana la 01-09-2013

 Expunere proiect pilot statutul spitalelor

 Lege proiect pilot statutul spitalelor

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului

de act normativ
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