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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGEA
spitalelor
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Spitalul este unitatea sanitarã cu paturi,
de utilitate publicã, cu personalitate juridicã, proprietate
publicã sau privatã, care asigurã servicii medicale.
(2) Serviciile medicale acordate de spital sunt: preventive, curative, de recuperare ºi paliative, de îngrijire în caz
de graviditate ºi maternitate, precum ºi a nou-nãscutului.
(3) Spitalul participã la asigurarea stãrii de sãnãtate a
populaþiei, potrivit competenþelor stabilite de Ministerul
Sãnãtãþii ºi Familiei.
Art. 2. Ñ (1) Spitalul trebuie sã îndeplineascã condiþiile
de autorizare sanitarã de funcþionare ºi, dupã caz, de acreditare prevãzute de lege. Spitalele sunt obligate sã deþinã
sau sã obþinã autorizaþia sanitarã de funcþionare.
(2) Spitalelor care nu obþin autorizaþia sanitarã de
funcþionare în termenul prevãzut prin norme elaborate de

Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei li se suspendã activitatea
parþial sau total.
(3) Taxa de acreditare se suportã de spital. Nivelul taxei
se aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãþii ºi familiei, la
propunerea Comisiei Naþionale de Acreditare a Spitalelor.
Art. 3. Ñ (1) În spitale se pot desfãºura ºi activitãþi de
învãþãmânt medico-farmaceutic, postliceal, universitar ºi
postuniversitar, precum ºi de cercetare ºtiinþificã medicalã.
(2) Criteriile pentru desfãºurarea activitãþilor de cercetare
ºtiinþificã medicalã se propun de cãtre Academia de ªtiinþe
Medicale ºi se aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãþii ºi
familiei, cu avizul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, iar criteriile pentru desfãºurarea activitãþilor de învãþãmânt se
elaboreazã ºi se aprobã de cãtre Ministerul Sãnãtãþii ºi
Familiei, cu avizul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii.
(3) Colaborarea dintre spitale ºi instituþiile de învãþãmânt
superior medical, respectiv unitãþile de învãþãmânt medical,
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se face pe bazã de contract încheiat conform metodologiei
aprobate prin ordin comun al ministrului sãnãtãþii ºi familiei
ºi al ministrului educaþiei ºi cercetãrii.
(4) Cercetarea ºtiinþificã medicalã se efectueazã pe
bazã de contract de cercetare, încheiat între spital ºi
finanþatorul cercetãrii, avizat de Academia de ªtiinþe
Medicale.
(5) Activitãþile de învãþãmânt ºi cercetare vor fi astfel
organizate încât sã consolideze calitatea actului medical, cu
respectarea drepturilor pacienþilor, a eticii ºi deontologiei
medicale.
(6) Spitalele au obligaþia sã desfãºoare activitãþi de
educaþie medicalã continuã pentru personalul propriu,
suportate din veniturile proprii ale acestora.
Art. 4. Ñ (1) Spitalul asigurã condiþii de cazare, igienã,
alimentaþie ºi de prevenire a infecþiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãþii ºi
familiei.
(2) Spitalul rãspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiþiilor de cazare, igienã,
alimentaþie ºi de prevenire a infecþiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãþii ºi
familiei, ce determinã prejudicii cauzate pacienþilor, stabilite
de cãtre organele competente. Pentru prejudicii cauzate
pacienþilor din culpã medicalã, rãspunderea este individualã.
Art. 5. Ñ (1) Orice spital are obligaþia de a acorda primul ajutor ºi asistenþã medicalã de urgenþã oricãrei persoane care se prezintã la spital, dacã starea sãnãtãþii
persoanei este criticã. Dupã stabilizarea funcþiilor vitale,
spitalul va asigura, dupã caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altã unitate medico-sanitarã de profil.
(2) Spitalul va fi în permanenþã pregãtit pentru asigurarea asistenþei medicale în caz de rãzboi, dezastre, atacuri
teroriste, conflicte sociale ºi alte situaþii de crizã ºi este obligat sã participe cu toate resursele la înlãturarea efectelor.
(3) Cheltuielile efectuate de unitãþile spitaliceºti, în cazurile menþionate la alin. (2), se ramburseazã de cãtre stat,
prin hotãrâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de
zile de la data încetãrii cauzei care le-a generat, pentru
pãstrarea echilibrului economic financiar intern.
CAPITOLUL II
Organizarea ºi funcþionarea spitalelor
Art. 6. Ñ (1) În funcþie de teritoriu, spitalele se clasificã în:
a) spitale judeþene;
b) spitale municipale ºi orãºeneºti;
c) spitale comunale.
(2) În funcþie de specificul patologiei, spitalele se clasificã în:
a) spitale generale;
b) spitale de urgenþã;
c) spitale de specialitate;
d) spitale pentru bolnavi cu afecþiuni cronice.
(3) În funcþie de regimul juridic al proprietãþii, spitalele
se clasificã în:
a) spitale publice, care sunt spitale proprietate publicã
sau privatã a statului ori a unitãþilor administrativ-teritoriale,
organizate ca instituþii publice;
b) spitale private, care sunt spitale proprietate privatã a
persoanelor juridice de drept privat;
c) spitale mixte.
(4) În funcþie de modul de finanþare, spitalele se clasificã în:
a) spitale cu finanþare din fonduri publice;
b) spitale cu finanþare din fonduri private;
c) spitale cu finanþare mixtã.

(5) Din punct de vedere al învãþãmântului ºi al cercetãrii
ºtiinþifice medicale, spitalele se clasificã în:
a) spitale clinice;
b) spitale universitare.
Art. 7. Ñ Alte unitãþi sanitare cu paturi sunt: institutele
medicale, centrele medicale, sanatoriile, preventoriile, centrele de diagnostic ºi tratament cu paturi, centrele de
sãnãtate.
Art. 8. Ñ În sensul prezentei legi, urmãtoarele noþiuni
se definesc dupã cum urmeazã:
a) spitalul general este spitalul care are organizate în
structurã minimum 3 din cele 4 specialitãþi de bazã, respectiv medicinã internã, pediatrie, obstetricã-ginecologie ºi
chirurgie;
b) spitalul de specialitate este spitalul care asigurã asistenþa medicalã într-o singurã specialitate;
c) spitalul de urgenþã este spitalul care dispune de o
structurã complexã de specialitãþi, dotare cu aparaturã
medicalã corespunzãtoare, personal specializat, având
amplasament ºi accesibilitate pentru teritorii extinse. În
structura spitalului de urgenþã funcþioneazã obligatoriu
departamentul de urgenþã care, în funcþie de necesitãþi,
poate avea ºi un serviciu mobil de urgenþã Ñ reanimare ºi
transport medicalizat;
d) spitalul pentru bolnavi cu afecþiuni cronice este spitalul
în care durata de spitalizare este prelungitã datoritã specificului patologiei. Bolnavii cu probleme medico-sociale vor fi
preluaþi de cãtre aºezãmintele de asistenþã socialã
prevãzute de lege;
e) spitalul judeþean este spitalul general care asigurã
asistenþa medicalã a judeþului;
f) spitalul municipal ºi spitalul orãºenesc sunt spitalele
care au în componenþã cel puþin cele 4 specialitãþi de
bazã prevãzute la lit. a) ºi sunt organizate la nivelul municipiilor sau oraºelor unui judeþ;
g) spitalul comunal este unitatea sanitarã cu paturi care
asigurã asistenþa medicalã de specialitate pentru populaþia
din mai multe localitãþi rurale apropiate, având secþii de
medicinã internã, pediatrie, ginecologie ºi obstetricã pentru
naºteri normale;
h) spitalul clinic este spitalul care are în componenþã
cel puþin douã clinici în specialitãþi diferite, care desfãºoarã
asistenþã medicalã, activitate de învãþãmânt ºi cercetare
ºtiinþificã medicalã ºi de educaþie medicalã continuã;
i) spitalul universitar este spitalul organizat în centre universitare medicale, în structura cãruia toate secþiile de specialitate sunt clinici universitare;
j) secþiile clinice sunt secþiile de spital în care se
desfãºoarã activitãþi de învãþãmânt universitar. Clinica
universitarã are în structura ei una sau mai multe secþii
clinice;
k) sanatoriul este unitatea sanitarã cu paturi care asigurã asistenþa medicalã utilizând factori curativi naturali
asociaþi cu celelalte procedee, tehnici ºi mijloace terapeutice;
l) preventoriul este unitatea sanitarã cu paturi care
asigurã prevenirea ºi combaterea tuberculozei la copii ºi
tineri, precum ºi la bolnavii de tuberculozã stabilizaþi clinic
ºi necontagioºi;
m) centrele de sãnãtate sunt unitãþi sanitare cu sau fãrã
paturi, care asigurã asistenþa medicalã de specialitate pentru populaþia din mai multe localitãþi apropiate, în cel puþin
douã specialitãþi.
Art. 9. Ñ (1) Spitalele clinice ºi universitare, institutele,
clinicile universitare ºi secþiile clinice pot primi statut de
centre de excelenþã pentru activitãþi medicale de o complexitate deosebitã, care dovedesc supracalificare profesionalã
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ºi produc rezultate la nivelul standardelor internaþionale, la
propunerea Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, cu avizul
Academiei de ªtiinþe Medicale, prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Centrele de excelenþã beneficiazã de un program
special de finanþare ºi dotare cu aparaturã medicalã de
înaltã performanþã, program prevãzut distinct în bugetul
Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei sau în bugetul ministerelor
cu reþea sanitarã proprie.
(3) Centrele de excelenþã beneficiazã de sume suplimentare alocate prin programele naþionale de sãnãtate, evidenþiate distinct în bugetul de venituri ºi cheltuieli al unitãþii
sanitare.
Art. 10. Ñ (1) Structura organizatoricã a spitalului
cuprinde, dupã caz: secþii, departamente, laboratoare,
servicii de diagnostic ºi tratament, compartimente, servicii
sau birouri tehnice, economice ºi administrative, serviciu de
asistenþã prespitaliceascã ºi transport urgenþe, structuri de
primiri urgenþe ºi alte structuri aprobate de Ministerul
Sãnãtãþii ºi Familiei.
(2) Prin regulamentul de organizare ºi funcþionare a spitalului ºi fiºele posturilor aprobate de conducerea spitalului
se stabilesc activitãþile, modul de organizare, funcþionare,
atribuþiile ºi responsabilitãþile personalului.
(3) Spitalul judeþean se organizeazã, dupã caz, cu
urmãtoarele structuri:
a) departament de urgenþã, o structurã de asistenþã
medicalã prespitaliceascã ºi transport medicalizat;
b) secþii de specialitate cu un numãr minim de paturi,
aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãþii ºi familiei pentru:
medicinã internã, anestezie ºi terapie intensivã, chirurgie
generalã, traumatologie ºi ortopedie, pediatrie, obstetricãginecologie ºi neonatologie, boli infecþioase, neurologie,
O.R.L. ºi oftalmologie. Opþional se pot organiza secþii sau
compartimente ºi în alte specialitãþi;
c) laboratoare cu serviciu de gardã;
d) serviciu central de sterilizare;
e) laborator de anatomie patologicã ºi prosecturã;
f) serviciu de prevenire ºi control al infecþiilor nozocomiale;
g) departament de informaticã;
h) farmacie;
i) departament tehnico-economico-administrativ;
j) staþie de recoltare ºi conservare de sânge ºi produse
de sânge;
k) serviciu de relaþii cu publicul ºi audit intern.
(4) Spitalele pot avea în componenþa lor structuri care
acordã servicii ambulatorii de specialitate. Furnizarea acestor servicii se negociazã ºi se contracteazã în mod distinct
cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(5) Serviciile medicale furnizate de ambulatoriul de spital
cuprind: consultaþii, investigaþii, stabilirea diagnosticului, tratament medical ºi/sau chirurgical, îngrijiri, recuperare, medicamente ºi materiale sanitare, orteze ºi proteze.
(6) Activitãþile organizatorice ºi funcþionale cu caracter
medico-sanitar din spitale sunt reglementate ºi supuse controlului Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, autoritatea centralã
în domeniul asistenþei de sãnãtate publicã. Activitatea profesionalã, precum ºi respectarea manoperelor ºi a procedurilor medicale sunt supuse reglementãrilor în vigoare.
Problemele de eticã ºi deontologie profesionalã sunt de
competenþa, dupã caz, a Colegiului Medicilor din România,
a Colegiului Farmaciºtilor din România sau a Ordinului
Asistenþilor Medicali din România.
Art. 11. Ñ Formele de spitalizare sunt:
a) spitalizare continuã;
b) spitalizare de zi;
c) spitalizare de o zi.
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Art. 12. Ñ Spitalele clinice ºi universitare pot organiza
activitate de cercetare clinicã ºi/sau fundamentalã, sub
formã de colective, laboratoare, centre ºi/sau institute fãrã
personalitate juridicã, în cadrul spitalului. Institutele medicale se pot organiza cu personalitate juridicã ºi pot fi asimilate spitalelor clinice ºi universitare, cu respectarea
prevederilor art. 8 lit. j), dacã oferã servicii medicale predominant curative în regim de internare cu paturi.
Art. 13. Ñ (1) Dupã acordarea autorizaþiei sanitare de
funcþionare, spitalele intrã în procesul de acreditare, care
se efectueazã la cererea spitalelor.
(2) Acreditarea garanteazã faptul cã spitalele
funcþioneazã la standardele stabilite potrivit prezentei legi,
privind acordarea serviciilor medicale ºi conexe actului
medical, certificând calitatea serviciilor de sãnãtate în conformitate cu clasificarea spitalelor, pe categorii de acreditare.
(3) Acreditarea se acordã de cãtre Comisia Naþionalã
de Acreditare a Spitalelor, instituþie autonomã de drept
public, cu personalitate juridicã, sub controlul Parlamentului,
ºi conferã spitalului dreptul de a intra în raporturi contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate.
(4) Comisia are în componenþã 7 membri, desemnaþi
astfel: 2 reprezentanþi ai Parlamentului, câte unul de fiecare
Camerã, 1 reprezentant din partea Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei, 1 reprezentant din partea Colegiului Medicilor din
România, 1 reprezentant din partea Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate, 1 reprezentant al Asociaþiei
Spitalelor din România ºi 1 reprezentant al Ordinului
Asistenþilor Medicali din România. Membrii Comisiei
Naþionale de Acreditare a Spitalelor sunt numiþi de
Parlament, cu avizul comisiilor de sãnãtate ale celor douã
Camere, dupã audierea individualã, pe o perioadã de
4 ani.
(5) Preºedintele comisiei este ales prin vot din rândul
membrilor comisiei, cu majoritate simplã.
(6) Finanþarea Comisiei Naþionale de Acreditare a
Spitalelor se face din fondul de rezervã al Casei Naþionale
de Asigurãri de Sãnãtate în primul an ºi, ulterior, din surse
proprii.
(7) Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Comisiei Naþionale de Acreditare a Spitalelor se elaboreazã
de cãtre aceasta, cu avizul Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei,
ºi se aprobã prin lege, la propunerea celor douã comisii
de specialitate ale Parlamentului, în termen de 60 de zile
de la publicarea prezentei legi.
(8) Membrii Comisiei Naþionale de Acreditare a
Spitalelor primesc o indemnizaþie lunarã în cuantum de
48% din salariul unui secretar de stat.
(9) Constituirea, instruirea ºi organizarea corpului de
experþi-acreditori, care este format din specialiºti care
lucreazã în sistemul de sãnãtate, se stabilesc de cãtre
Comisia Naþionalã de Acreditare a Spitalelor, în termen de
60 de zile de la publicarea regulamentului de organizare ºi
funcþionare a acesteia.
Art. 14. Ñ Spitalul solicitã Comisiei Naþionale de
Acreditare a Spitalelor schimbarea încadrãrii atunci când
s-au modificat condiþiile pe baza cãrora a fost acreditat.
Art. 15. Ñ (1) Procedurile, condiþiile de acreditare ºi
ierarhizare a spitalelor, standardele de calitate medicalã ºi
indicatorii corespunzãtori se aprobã prin hotãrâre a
Comisiei Naþionale de Acreditare a Spitalelor.
(2) Prin ordin comun al ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi
al preºedintelui Comisiei Naþionale de Acreditare a
Spitalelor, lista cu unitãþile spitaliceºti acreditate se publicã
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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(3) Personalul medical care deþine cabinete sau clinici
particulare nu va putea ocupa funcþii în conducerea spitalelor publice. Membrii Comisiei Naþionale de Acreditare a
Spitalelor nu pot ocupa funcþii în consiliul de administraþie
ºi în conducerea spitalelor.
Art. 16. Ñ O datã la 5 ani spitalele sunt supuse
reacreditãrii.
Art. 17. Ñ În cazul în care spitalului îi este retrasã
autorizaþia sanitarã de funcþionare, Comisia Naþionalã de
Acreditare a Spitalelor îi retrage certificatul de acreditare.
Art. 18. Ñ (1) La solicitarea Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei ºi a Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
Comisia Naþionalã de Acreditare a Spitalelor, prin structurile
sale, poate efectua reevaluarea unitãþii sanitare respective.
Taxele legate de reevaluare sunt suportate de solicitant.
(2) Dacã în urma reevaluãrii se constatã cã nu mai
sunt îndeplinite condiþiile din momentul acreditãrii, Comisia
Naþionalã de Acreditare a Spitalelor procedeazã, dupã caz,
dupã cum urmeazã:
a) acordã un termen pentru remedierea situaþiei;
b) schimbã categoria de acreditare, atunci când constatã cã deficienþele nu au fost remediate în termenul stabilit ori s-au înregistrat abateri repetate de la normele ºi
condiþiile avute în vedere la momentul acreditãrii;
c) propune Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei retragerea
autorizaþiei sanitare de funcþionare atunci când se constatã
abateri grave de la normele sanitare în unitãþile spitaliceºti,
concomitent cu retragerea acreditãrii.
Art. 19. Ñ (1) Înfiinþarea sau desfiinþarea spitalelor
publice se face prin hotãrâre a Guvernului, iniþiatã de
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, cu avizul consiliului local,
respectiv judeþean.
(2) Spitalele private se înfiinþeazã sau se desfiinþeazã
cu avizul de oportunitate al Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei, prin hotãrâre judecãtoreascã.
(3) Reorganizarea, schimbarea sediului ºi a denumirilor
pentru spitalele publice se aprobã prin ordin al ministrului
sãnãtãþii ºi familiei, la propunerea conducerii spitalelor.
(4) Reorganizarea, schimbarea sediului ºi a denumirilor
pentru spitalele private se face cu avizul Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei, prin hotãrâre judecãtoreascã.
Art. 20. Ñ (1) În actul de înfiinþare a spitalului public
se stabilesc cel puþin urmãtoarele elemente: denumirea,
tipul de spital, tipul de finanþare, numãrul de paturi ºi categoria de servicii medicale spitaliceºti acordate.
(2) Conþinutul actului de înfiinþare pentru spitalul privat
se va stabili printr-o lege specialã.
Art. 21. Ñ Pentru asigurarea dreptului la ocrotirea
sãnãtãþii, Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei propune anual
Planul naþional de paturi, care se aprobã prin hotãrâre a
Guvernului.
Art. 22. Ñ Organele de conducere a spitalelor publice
sunt:
a) consiliul de administraþie;
b) comitetul director;
c) directorul general.
Art. 23. Ñ (1) Conducerea executivã a spitalelor publice
este constituitã din comitetul director ºi directorul general.
(2) Directorul general este numit de cãtre consiliul de
administraþie prin concurs.
(3) Din comitetul director fac parte:
a) directorul general adjunct medical;
b) directorul economic;
c) contabilul-ºef;
d) directorul de îngrijiri.

(4) Membrii comitetului director sunt numiþi de cãtre
consiliul de administraþie în urma concursurilor susþinute,
pentru o perioadã de 4 ani.
(5) În cadrul spitalului se organizeazã consiliul medical,
format din medici ºefi de secþie, ºefi de departamente,
laboratoare sau compartimente.
Art. 24. Ñ Comitetul director din spitalele publice are
urmãtoarele atribuþii principale:
a) elaboreazã proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli
al spitalului;
b) analizeazã ºi recomandã mãsuri pentru dezvoltarea
activitãþii spitalului în concordanþã cu nevoile de servicii
medicale ale populaþiei;
c) analizeazã ºi propune lista investiþiilor care urmeazã
sã se realizeze;
d) rãspunde de modul de îndeplinire a obligaþiilor asumate prin contracte ºi dispune mãsuri de îmbunãtãþire a
activitãþii spitalului;
e) conduce operativ întreaga activitate a spitalului.
Art. 25. Ñ (1) Consiliul de administraþie este format din
7Ñ9 membri, în funcþie de mãrimea spitalului ºi complexitatea serviciilor medicale acordate. Preºedintele consiliului
de administraþie este ales din rândul membrilor sãi, cu
majoritate simplã din numãrul total.
(2) Membrii consiliului de administraþie sunt:
a) 1 reprezentant al Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei sau
al direcþiei de sãnãtate publicã, dupã caz;
b) 2 reprezentanþi numiþi de consiliul judeþean sau local;
c) 1 reprezentant al finanþelor publice locale;
d) 1 reprezentant al Colegiului Medicilor din România;
e) 1 reprezentant al Ordinului Asistenþilor Medicali din
România;
f) directorul general;
g) 2 reprezentanþi ai senatului universitar, pentru spitalele clinice ºi universitare.
(3) La ºedinþele consiliului de administraþie participã,
fãrã drept de vot, câte un reprezentant al organizaþiilor sindicale ºi patronale.
(4) Consiliul de administraþie este condus de cãtre
preºedinte.
(5) Atribuþiile principale ale consiliului de administraþie
sunt urmãtoarele:
a) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al spitalului;
b) organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiilor de
director general, director general adjunct medical ºi celorlalte funcþii de director. Preºedintele consiliului de administraþie numeºte în funcþie persoanele care au promovat
concursul;
c) analizeazã ºi recomandã mãsuri pentru dezvoltarea
activitãþii spitalului, în concordanþã cu nevoile de servicii
medicale ale populaþiei;
d) analizeazã ºi propune lista investiþiilor care urmeazã
sã se realizeze într-un exerciþiu financiar;
e) analizeazã modul de îndeplinire a obligaþiilor asumate
prin contracte ºi activitatea directorului general ºi a comitetului director, dispunând mãsuri de îmbunãtãþire a activitãþii;
f) negociazã ºi încheie, prin preºedinte ºi directorul
general, contractele de furnizare de servicii medicale cu
casele de asigurãri de sãnãtate.
(6) Consiliul de administraþie se întruneºte lunar sau ori
de câte ori este nevoie, la solicitarea majoritãþii membrilor
sãi, a preºedintelui sau a directorului general, ºi ia decizii
cu majoritatea simplã din numãrul total al membrilor.
(7) Membrii consiliului de administraþie primesc o indemnizaþie de ºedinþã în cuantum de 20% din salariul directorului general, de la capitolul ”Venituri proprii ale spitaluluiÒ.
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Art. 26. Ñ (1) Pentru spitalele clinice ºi universitare,
precum ºi institutele clinice, candidaþii la funcþia de director
general trebuie sã fie obligatoriu cadre didactice universitare de predare.
(2) Directorul general trebuie sã aibã obligatoriu competenþã în management sanitar ºi sã încheie contract de
administrare, pe un mandat de 4 ani, cu consiliul de administraþie, pe baza criteriilor stabilite de cãtre Ministerul
Sãnãtãþii ºi Familiei, cu posibilitatea de a fi reînnoit.
(3) Directorul general este ordonator de credite ºi reprezintã spitalul în relaþiile cu terþii.
(4) Directorul general conduce activitatea comitetului
director, fiind preºedintele acestuia.
Art. 27. Ñ (1) În spitalele clinice ºi universitare, institutele clinice ºi spitalele judeþene, comitetul director este constituit din:
a) director general;
b) director general adjunct medical;
c) director economic;
d) director de îngrijiri, de profesie asistent medical;
e) contabil-ºef, pentru spitalele cu peste 500 de paturi.
(2) Comitetul director este numit de consiliul de administraþie pe baza concursurilor susþinute.
(3) Comitetul director conduce întreaga activitate a spitalului între ºedinþele consiliului de administraþie.
Art. 28. Ñ Modelul contractului de administrare, în
cuprinsul cãruia sunt prevãzuþi ºi indicatorii de performanþã
a activitãþii, se aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãþii ºi
familiei, cu consultarea ministerelor cu reþea sanitarã proprie. Nivelul indicatorilor de performanþã a activitãþii se stabileºte anual de cãtre direcþia de sãnãtate publicã teritorialã
sau de cãtre Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, respectiv
ministerul de resort, în funcþie de subordonarea spitalului.
Art. 29. Ñ (1) Conducerea spitalelor publice rãspunde
în faþa direcþiei de sãnãtate publicã ºi/sau a Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei, respectiv în faþa ministerului de resort,
pentru îndeplinirea atribuþiilor care îi revin.
(2) Revocarea membrilor comitetului director, ºi anume
a directorului general, a directorului general adjunct medical, a directorului economic, a contabilului-ºef sau a directorului de îngrijire, în cazul nerealizãrii indicatorilor de
performanþã a activitãþii stabiliþi în contractul de administrare sau în cazul sãvârºirii de abuzuri sau abateri, se face
de cãtre consiliul de administraþie, la propunerea
Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, a direcþiei judeþene de
sãnãtate publicã, în funcþie de subordonare, ºi/sau a ministerului de resort.
Art. 30. Ñ Secþiile, laboratoarele, departamentele ºi serviciile medicale ale spitalului sunt conduse de cãtre un ºef
de departament, de un ºef de secþie, ºef de laborator sau
ºef de serviciu. Aceste funcþii se ocupã prin concurs organizat în condiþiile legii.
Art. 31. Ñ (1) Spitalul are obligaþia sã înregistreze, sã
stocheze, sã prelucreze ºi sã transmitã informaþiile legate
de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al
ministrului sãnãtãþii ºi familiei.
(2) Raportãrile se fac cãtre direcþia de sãnãtate publicã
teritorialã ºi constituie baza de date, la nivel naþional, pentru decizii majore de politicã sanitarã ºi pentru raportãrile
necesare organismelor Uniunii Europene ºi Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii.
(3) Spitalul are obligaþia sã furnizeze caselor de asigurãri de sãnãtate informaþiile medicale care au stat la
baza contractelor de furnizare de servicii medicale.
(4) Documentaþia primarã, ca sursã a acestor date, va fi
pãstratã, securizatã ºi asiguratã sub formã de document
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scris ºi electronic, constituind arhiva spitalului, conform
reglementãrilor legale în vigoare.
Art. 32. Ñ Regulamentele de organizare ºi funcþionare
a spitalelor, cele de ordine internã, precum ºi fiºele posturilor cu caracter medico-sanitar elaborate de cãtre conducerea spitalelor vor fi aprobate, dupã obþinerea avizului
favorabil al Colegiului Medicilor din România, de cãtre
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei sau de direcþiile judeþene de
sãnãtate publicã, dupã caz.
Art. 33. Ñ În spitalele publice funcþiile de ºef de departament, ºef de secþie, ºef de compartiment, ºef de laborator ori de farmacist-ºef vor putea fi ocupate numai de cãtre
medici, farmaciºti, biologi, chimiºti ºi biochimiºti, cu o
vechime de cel puþin 5 ani în specialitatea respectivã.
Art. 34. Ñ (1) În spitalele clinice ºi universitare activitatea de învãþãmânt ºi cercetare este condusã de ºeful clinicii. Acesta este, de drept, cadrul didactic cu cel mai înalt
titlu universitar, profesor sau conferenþiar din clinica respectivã. ªeful clinicii nu poate fi cadru didactic consultant.
(2) În cazul în care mai multe cadre didactice îndeplinesc condiþia prevãzutã la alin. (1) în aceeaºi clinicã universitarã, desemnarea ºefului clinicii se face de cãtre
consiliul facultãþii, se confirmã de senatul universitãþii ºi se
aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãþii ºi familiei. Secþiile
din aceeaºi clinicã universitarã sunt conduse de ºefii
secþiilor ºi se subordoneazã ºefului clinicii.
CAPITOLUL III
Finanþarea spitalelor
Art. 35. Ñ Spitalele funcþioneazã pe principiul autonomiei financiare, pe baza sumelor prevãzute în contractele
pentru furnizarea de servicii medicale, precum ºi din sume
obþinute, în condiþiile legii, de la persoane fizice ºi juridice
ºi îºi elaboreazã, aprobã ºi executã bugetele proprii de
venituri ºi cheltuieli.
Art. 36. Ñ (1) Separat de veniturile realizate de cãtre
spitale din contractele încheiate cu sistemul de asigurãri
sociale de sãnãtate, din serviciile medicale oferite contra
cost pacienþilor, spitalele publice vor fi finanþate dupã cum
urmeazã:
a) de la bugetul de stat ºi bugetul Ministerului Sãnãtãþii
ºi Familiei;
b) de la bugetul consiliului judeþean, pentru spitalele
judeþene;
c) de la bugetul consiliului local ºi al consiliului
judeþean, pentru spitalele locale;
d) de la bugetul ministerului de resort, pentru spitalele
cu reþea sanitarã proprie.
(2) De la bugetul de stat se asigurã:
a) desfãºurarea activitãþilor cuprinse în programele
naþionale de sãnãtate;
b) dotarea cu echipamente medicale de înaltã performanþã, în condiþiile legii;
c) investiþii legate de construirea de noi spitale, inclusiv
pentru finalizarea celor aflate în execuþie;
d) expertizarea, transformarea ºi consolidarea
construcþiilor grav afectate de seisme ºi de alte cazuri de
forþã majorã;
e) modernizarea, transformarea ºi extinderea
construcþiilor existente;
f) activitãþi specifice unitãþilor ºi instituþiilor cu reþea sanitarã proprie.
(3) Bugetele locale pot participa la finanþarea unor cheltuieli pentru finalizarea construcþiilor noi ºi realizarea de
lucrãri de reparaþii curente ºi capitale, precum ºi pentru
dotarea cu aparaturã medicalã.
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(4) Spitalele publice pot realiza venituri proprii suplimentare din:
a) donaþii ºi sponsorizãri;
b) legate;
c) asocieri investiþionale în domenii medicale ori de cercetare medicalã ºi farmaceuticã;
d) închirierea temporarã, fãrã pierderea totalã a folosinþei, a unor spaþii medicale, dotãri cu echipamente sau
aparaturã medicalã cãtre alþi furnizori de servicii medicale;
e) contracte privind furnizarea de servicii medicale
încheiate cu casele de asigurãri private sau agenþi economici;
f) editarea ºi difuzarea unor publicaþii cu caracter medical;
g) servicii medicale, hoteliere sau de altã naturã, furnizate la cererea pacienþilor ori a angajatorilor;
h) servicii de asistenþã medicalã la domiciliu, furnizate
la cererea pacienþilor;
i) alte surse.
Art. 37. Ñ (1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului public cu casa de asigurãri de sãnãtate
reprezintã sursa principalã a veniturilor în cadrul bugetului
de venituri ºi cheltuieli ºi se negociazã de cãtre consiliul
de administraþie cu conducerea casei de asigurãri de
sãnãtate, în funcþie de indicatorii stabiliþi în contractul-cadru
de furnizare de servicii medicale.
(2) În cazul refuzului uneia dintre pãrþi de a semna contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurãri de sãnãtate, se constituie o comisie de mediere
formatã din reprezentanþi ai Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei, respectiv ai ministerului de resort, precum ºi ai
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, care, în termen
de maximum 10 zile, soluþioneazã divergenþele.
(3) Spitalele pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale ºi cu casele de asigurãri de sãnãtate private.
(4) Spitalele clinice ºi universitare se finanþeazã prioritar
diferenþiat, avându-se în vedere complexitatea serviciilor
medicale ºi a activitãþilor de învãþãmânt, pe baza normelor
elaborate în comun de cãtre Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei,
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate.
Art. 38. Ñ (1) Proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli
al spitalelor publice se elaboreazã de cãtre conducerea
spitalului pe baza normelor metodologice aprobate prin
ordin al ministrului sãnãtãþii ºi familiei, cu consultarea
ministerelor ºi a instituþiilor cu reþele sanitare proprii.
(2) Bugetul de venituri ºi cheltuieli al spitalelor publice,
spitalelor clinice ºi universitare, institutelor clinice ºi spitalelor judeþene se aprobã ºi se supune validãrii, pânã la data
de 31 decembrie a anului curent, direcþiei judeþene de
sãnãtate publicã sau Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, respectiv ministerului de resort, în funcþie de subordonare.
Pentru partea de cheltuieli care se propune a fi acoperitã
prin finanþare de la bugetele locale se va obþine ºi avizul
consiliului local respectiv.
(3) Execuþia bugetului de venituri ºi cheltuieli se raporteazã lunar ºi trimestrial direcþiilor de sãnãtate publicã,
Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, respectiv ministerului de
resort, în funcþie de subordonare.
(4) Execuþia bugetului de venituri ºi cheltuieli se raporteazã lunar ºi trimestrial ºi consiliului local ºi/sau judeþean,
dupã caz, dacã beneficiazã de finanþare din bugetele
locale.
(5) Direcþiile de sãnãtate publicã analizeazã execuþia
bugetelor de venituri ºi cheltuieli lunare ºi trimestriale ºi le
înainteazã Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, respectiv ministerului de resort, dupã caz. Dacã se constatã abateri faþã
de indicatorii din contractul de administrare, direcþia de
sãnãtate publicã le sesizeazã ºi face propuneri pe care le

supune spre aprobare conducerii Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei.
Art. 39. Ñ În cazul înregistrãrii de arierate se va proceda dupã cum urmeazã:
a) în cazul arieratelor existente la data numirii conducerii spitalelor, acestea vor fi evidenþiate separat ºi, o datã
cu validarea bugetului de venituri ºi cheltuieli, se va stabili
ºi modul de lichidare a acestora;
b) dacã în cursul execuþiei bugetului de venituri ºi cheltuieli, în condiþiile plãþilor efectuate conform contractului de
furnizare de servicii medicale încheiat, se înregistreazã
creºterea arieratelor, direcþia de sãnãtate publicã sau
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, respectiv ministerul de
resort, în funcþie de subordonare, se va autosesiza ºi,
împreunã cu consiliul de administraþie, va lua mãsurile
corespunzãtoare pentru achitarea acestor arierate;
c) în cazul creºterii arieratelor datorate unor cauze
imputabile conducerii spitalelor, direcþia de sãnãtate publicã
ºi consiliul local sau Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, respectiv ministerul de resort, în funcþie de subordonare, vor propune consiliului de administraþie al spitalului mãsurile de
sancþionare prevãzute în contractul de administrare;
d) creºterea arieratelor din motive neimputabile conducerii spitalului se comunicã Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei,
respectiv ministerului de resort, în funcþie de subordonarea
spitalului, lichidarea acestora realizându-se prin suplimentarea bugetului de venituri ºi cheltuieli.
Art. 40. Ñ (1) Auditul financiar intern se exercitã de o
structurã specializatã, organizatã în condiþiile legii la nivelul
spitalului, sau, dupã caz, de cãtre direcþia de sãnãtate
publicã sau de cãtre Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, respectiv de ministerul de resort.
(2) Controlul asupra activitãþii financiare a spitalului
public se face, în condiþiile legii, de cãtre Curtea de
Conturi, Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, de ministerele ºi
instituþiile cu reþea sanitarã proprie sau de alte organe abilitate prin lege.
Art. 41. Ñ (1) Fondul de dezvoltare a spitalului se constituie din urmãtoarele surse:
a) amortizarea calculatã lunar ºi cuprinsã în cheltuielile
spitalului;
b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile,
precum ºi din cele casate cu respectarea dispoziþiilor
legale în vigoare;
c) sponsorizãri cu destinaþia ”dezvoltareÒ;
d) o cotã de 20% din excedentul bugetului de venituri
ºi cheltuieli înregistrat la finele exerciþiului financiar;
e) sume rezultate din închirieri, vânzãri sau concesionãri.
(2) Fondul de dezvoltare se utilizeazã pentru procurarea
de echipamente ºi aparaturã medicalã ºi de laborator
necesare desfãºurãrii activitãþii spitalului ºi se aprobã o
datã cu bugetul de venituri ºi cheltuieli.
(3) Soldul fondului de dezvoltare rãmas la finele anului
se reporteazã în anul urmãtor, fiind folosit cu aceeaºi
destinaþie.
Art. 42. Ñ Decontarea contravalorii serviciilor medicale
contractate se face conform contractului de furnizare de
servicii medicale, pe bazã de documente justificative, în
funcþie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor
contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate.
Art. 43. Ñ În cazul unor activitãþi medicale pentru care
unitatea spitaliceascã nu are specialiºti competenþi în astfel
de activitãþi sau manopere medicale, se poate încheia un
contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale
cu un cabinet medical specializat ori cu o altã unitate
medicalã publicã sau privatã. Unitãþile spitaliceºti pot
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încheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare
necesare funcþionãrii spitalului.
Art. 44. Ñ Casele de asigurãri de sãnãtate sunt obligate sã încheie contractele de furnizare de servicii medicale cu spitalele pentru anul urmãtor, pânã la data de
31 decembrie a anului în curs.
Art. 45. Ñ (1) Salarizarea personalului de conducere
din spitalele publice, precum ºi a celorlalte categorii de
personal se stabileºte potrivit legii.
(2) Cadrele didactice care îºi desfãºoarã activitatea în
unitãþile sanitare prevãzute la art. 6 ºi 7, precum ºi în
unitãþile asimilate acestora beneficiazã de o indemnizaþie
de 50% din drepturile salariale cuvenite funcþiei ºi gradului
profesional, acordatã în plus faþã de retribuþia cuvenitã din
învãþãmânt.
CAPITOLUL IV
Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 46. Ñ Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei ºi ministerele
ºi instituþiile cu reþea sanitarã proprie vor lua mãsuri pentru
reorganizarea spitalelor publice existente, în conformitate cu
prevederile prezentei legi, în termen de 6 luni de la data
intrãrii în vigoare a acesteia.
Art. 47. Ñ (1) Imobilele aflate în administrarea unor spitale publice, care se reorganizeazã ºi devin disponibile,
precum ºi aparatura medicalã pot fi, în condiþiile legii,
închiriate, concesionate sau, dupã caz, vândute unor persoane fizice sau juridice, în scopul organizãrii ºi funcþionãrii
unor spitale private sau pentru alte forme de asistenþã
medicalã ori socialã.
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(2) Fac excepþie de la prevederile alin. (1) spaþiile
destinate desfãºurãrii activitãþii de învãþãmânt superior
medical ºi farmaceutic uman.
(3) Sumele obþinute din închirierea, concesionarea sau
vânzarea imobilelor ºi a aparaturii medicale existente constituie venituri ale bugetelor locale ºi se vor utiliza în
scopul achiziþionãrii de aparaturã medicalã.
Art. 48. Ñ Prevederile prezentei legi se aplicã ºi spitalelor care aparþin ministerelor cu reþele sanitare proprii.
Art. 49. Ñ Anual, ministrul sãnãtãþii ºi familiei va prezenta Parlamentului situaþia privind:
a) numãrul de spitale, pe diferite categorii;
b) numãrul de paturi de spital raportat la numãrul de
locuitori;
c) gradul de dotare a spitalelor;
d) principalii indicatori de morbiditate ºi mortalitate;
e) situaþia acreditãrii spitalelor publice;
f) zonele ºi judeþele þãrii în care necesarul de servicii
medicale spitaliceºti nu este acoperit.
Art. 50. Ñ Nerespectarea prevederilor prezentei legi
atrage rãspunderea disciplinarã, contravenþionalã, civilã sau
penalã, dupã caz, în condiþiile legii, a persoanelor vinovate.
Art. 51. Ñ Dispoziþiile prezentei legi intrã în vigoare în
termen de 90 de zile de la data publicãrii în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 52. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se
abrogã art. 25Ñ30 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea
sãnãtãþii populaþiei, publicatã în Buletinul Oficial, Partea I,
nr. 54 din 10 iulie 1978, ºi Legea nr. 146/1999 privind
organizarea, funcþionarea ºi finanþarea spitalelor, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3
august 1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi orice alte dispoziþii contrare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC
Bucureºti, 18 iunie 2003.
Nr. 270.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii spitalelor
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea spitalelor ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 17 iunie 2003.
Nr. 388.
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ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR
FINANCIARI DIN ROMÂNIA
CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Normelor privind perioada de pregãtire profesionalã practicã a stagiarilor
în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotãrârea
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 20/2003
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de
audit financiar, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 133/2002, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului
nr. 67/2002,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ºedinþa din 28 mai 2003,
Articol unic. Ñ Normele privind perioada de pregãtire
profesionalã practicã a stagiarilor în activitatea de audit
financiar, aprobate prin Hotãrârea Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari din România nr. 20/2003, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 4 aprilie
2003, se modificã astfel:

h o t ã r ã º t e:

Ñ Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Un îndrumãtor de stagiu poate avea sub îndrumare un numãr de cel mult 10 stagiari în activitatea de
audit.Ò

Preºedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
prof. univ. dr. Florin Georgescu

Bucureºti, 28 mai 2003.
Nr. 22.
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