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LEGEA contabilităţii Republicată*) Nr. 82 din 24 decembrie 1991 
LEGEA Nr. 500*) din 11 iulie 2002 privind finanţele publice 
ORDONANŢA Nr. 119 Republicată*) din 31 august 1999 privind controlul intern şi controlul financiar 
preventive 
ORDINUL Nr. 1.043*) din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al spitalului public 
LEGEA Nr. 95 Republicată*) din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
ORDONANŢA Nr. 81*) din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice 
H.G. Nr. 841*) din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 
aparţinând instituţiilor publice 
H.G. 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 
ORDINUL Nr. 914*) din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 
ORDINUL Nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare 
şi acreditare a spitalelor 
ORDINUL Nr. 1.408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de 
competenţă 
ORDINUL Nr. 377*) din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018  **) Aplicabilitatea prezentului ORDINUL a fost 
prelungită prin O. nr. 978/2019 până la data de 31 decembrie 2019. 
ORDINUL Nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al 
datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, 
precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi 
medicale pentru care se solicită reconfirmarea 
ORDINUL Nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului 
public 
ORDONANŢĂ Nr. 81*) din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice 
ORDONANŢĂ Nr. 80*) din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice 
ORDINUL Nr. 1.792*) din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale 
ORDINUL Nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile 
ORDINUL Nr. 1.917*) din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 
aplicare a acestuia 
ORDIN Nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
LEGEA Nr. 15 Republicată *) din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale 
şi necorporale 
H.G Nr. 909*) din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997 
LEGEA Nr. 22*) din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 
în legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice 
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