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BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul organizat in data de 24 mai 2017 pentru ocuparea functiei de
director financiar contabil, la Spitalul de boli cronice Smeeni
1. Legea contabilitatii nr. 82/1991, actualizata;
2. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
si conducerea contabilitatii in institutiile publice; Planul de conturi pentru institutiile
publice si instructiunile de aplicare a acestuia ;
3. Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordul –cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice ;
5. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale ;
6. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de activ si pasiv ;
7. Legea nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.
119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv;
8. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii – Titlul VII – Spitale,
actualizata;
9. Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public;
10. Ordinul nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementarilor contabile specifice
domeniului sanitar;
11. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv;
12. Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe
aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de
valorificare a bunurilor institutiilor publice;
14. Ordinul nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare in anul 2017 a
Hotararii Guvernului nr. 161/2016, modificata si completata, pentru aprobarea
pachetelor de servicii si a Contractului‐ cadru care reglementeaza conditiile acordarii
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2016 – 2017 ;

15. Hotararea Guvernului nr. 161/2016 modificata si completata pentru aprobarea
pachetelor de servicii si a Contractului – cadru care reglementeaza conditiile acordarii
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2016‐2017;
16. Ordinul nr. 1029/2010 privind aprobarea modelului contractului pentru asigurarea
unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, dupa caz, cheltuielilor
materiale pentru bunuri si servicii pentru cabinetele cuprinse in structura
organizatorica a spitalului public din reteaua autoritatilor administratiei locale,
actualizata;
17. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de
evaluare si acreditare a spitalelor ;
18. Ordonanta nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes
judetean si local;
19. Ordinul nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul
spitalului public;
20. Ordinul nr. 1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a
spitalului public din reteaua Ministerului Sanatatii Publice;
21. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – Managementul
Spitalului – Editura Public H Press , 2006, Bucuresti

TEME PROIECT DE SPECIALITATE
1. Modalitatea de atribuire a contractelor de achizitii publice
‐ Stabilirea procedurilor de achizitii publice
‐ Metode de eficienta ai utilizarii stocurilor
2. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii
spitalului
3. Analiza situatiei economico – financiare a spitalului
a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
b) Analiza cheltuielilor spitalului ( pe tipuri, sectii, etc.);
c) Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
d) Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private.

Candidatii aleg una din temele de mai sus si dezvolta un proiect de management care vizeaza
spitalul public ( maxim 8‐10 pagini la fonturi de 14 in Arial la un rand) .

