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1    Titlul VII din Legea nr. 95/2006 , Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
reforma în domeniul sănătăţii 
2    Ordinul M.S.P. nr.921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul 

spitalului public 

3   Legea finanţelor publice nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare 

4    Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare 

5    Ordinul  MF nr.923/2014, republicare 1, pentru aprobarea Normelor metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale 
pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările 
și completările ulterioare 

6    Ordinul M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidență și 
raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare 

7   Ordinul M.F.P. nr.2861/2209 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 

8    Ordin nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările ulterioare 

9    Ordinul M.S. 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,cu modificările și completările 
ulterioare 

10    O.G.  nr. 81 / 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare 

11   Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare 
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12   Legea nr.53/2003- Codul Muncii, Republicat, cu modificările și completările ulterioare 13          

13   Legea nr.153/2017-Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare 

14   O.U.G. nr.114/2018- privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor 

masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene 

cu modificările și completările ulterioare 
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