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BIBLIOGRAFIE 

Concurs pentru ocuparea funcţiei de Director Financiar-Contabil 
 

 I DIN DOMENIUL LEGISLATIEI 
1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificările si completările 

ulterioare; 
2. Legea Finanţelor Publice nr.500/2002, cu modificările si completările ulterioare; 
3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
4. Ordinul M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, 
evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările 
ulterioare; 

5. Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare; 
6. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările si completările ulterioare; 
7. HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului – cadru din Legea nr 
98/2016; 

8. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar- preventiv, 
cu modificările si completările ulterioare; 

9. Ordinul M.F.P. nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările 
si completările ulterioare; 

10. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 
necorporale, cu modificările si completările ulterioare; 

11. Ordonanţa Guvernului nr.81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in 
patrimoniul institutiilor publice cu modificările si completările ulterioare 

12. Ordinul 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a 
H.G. nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor 
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, cu 
modificările si completările ulterioare; 

13. Hotararea nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor 
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

14.  Ordinul M.S. nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a 
bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile sanitare finantat din venituri proprii cu 
modificările si completările ulterioare; 

15. Ordin MS nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului 
public, cu modificările si completările ulterioare; 

16. Ordinul M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 
si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare; 

17. Ordinul M.F.P. nr.2021/2013 actualizat, pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de 
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conturi pentru institutiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 
1917/2005 cu modificările si completările ulterioare; 

18.  Ordinul M.S. nr.414/2006 pentru aprobarea reglementarilor contabile specifice domeniului 
sanitar, cu modificările si completările ulterioare; 

19. Ordinul M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu 
modificările si completările ulterioare; 

20. Ordinul M.S. nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

21. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor 
publice; 

22. Ordinul nr. 245/2017 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor 
nationale de sanatate curative pentru anii 2017-2018, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

23. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
24. Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 

II.  DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 
 
1.  Şcoala Naţionala de Sanatate Publica si Management Sanitar -Managementul Spitalului. 
  
 
 
 
 
 


