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BIBLIOGRAFIE 

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil la 

SANATORIUL BALNEOCLIMATERIC DE COPII 

  

1. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI: 

1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlurile VII si VIII;  

2. Legea Finantelor Publice nr.500/2002;  

3. Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata;  

4. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; 

 5. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;  

6. Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar-preventiv; 

 7. Ordonanta Guvernului nr.81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate 

in patrimoniul institutiilor publice; 

 8. Ordonanta Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritatile administratiei publice si institutii publice;  

9. Ordinul M.S. nr.914/2006 privind aprobarea Normelor privind conditiile pe care trebuie sa 

le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a spitalelor;  

10. Ordinul 397/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a 

H.G. 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:anexele 7, 8, 

10, 11, 17, 18, 22 si 23;  

11. Ordinul M.F.P. nr.1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, 

evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;  

12. 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;  

13. Ordinul M.S. nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a 

bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public; 

 14. Ordin MS nr.921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul 

spitalului public;  
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15. 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 instructiunile de aplicare a acestuia;  

16. Ordinul M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.  

17. HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor 

institutiilor publice;  

18. ORDIN SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor . 

19.  Ordinul Președintelui ANMCS nr. 302 din 13 octombrie 2021 privind reluarea 

monitorizării tematice a unităților sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în ciclul al II-lea 

de acreditare 

20. Ordinul nr. 132 din 27 mai 2021 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității 

Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 433/2020 privind inițierea 

monitorizării tematice a unităților sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în cel de-al II-

lea ciclu de acreditare 

21. Hotărâre  Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru 

22. Ordinul nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor 

de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 

medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor 

asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 

23. Hotărâre  Nr. 696/2021 din 26 iunie 2021pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 

Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022 

 

Toate actele normative vor fi studiate cu modificarile si completarile in vigoare la data 

sustinerii probei scrise. 

  

 

 

 

 



3 
 

TEME PENTRU PROIECTUL DE SPECIALITATE PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR 

FINANCIAR-CONTABIL  

1. GESTIUNEA FINANCIARA A SPITALULUI - analiza pe baza de bilant - analiza pe 

baza contului de profit si pierdere  

 

2. EVALUAREA UNITATII PE BAZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA 

ECONOMICO FINANCIARI 

a. Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat 

b. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in functie de sursele de venit 

3. MODALITATEA DE CONDUCERE SI ORGANIZARE A CONTABILITATII 

FINANCIARE A SPITALULUI - evaluarea eficientei sistemului informatic in activitatea financiar 

- contabila - propuneri de imbunatatire a evidentei financiar-contabile 

 4. PLANUL DE MANAGEMENT PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEI ECONOMICE A 
UNITATII PORNIND DE LA EVALUAREA SITUATIEI ECONOMICE FINANCIARE 

  a. Analiza veniturilor pe tipuri de finantare 
  b. analiza cheltuielior pe tipuri de costuri 

5. MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE - 

stabilirea procedurilor de achizitii publice - indicatori de eficienta ai utilizarii stocurilor  

Tema proiectului de specialitate aleasa de candidat va viza spitalul public pentru care 
candideaza. Proiectul se realizeaza individual, se dezvolta într-un volum de maximum 8-10 pagini 
tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus la înscriere. 
           

 STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE 

1.  Descrierea situaţiei actuale a spitalului; 
2. Analiza SWOT a spitalului, puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări; 

3. Identificarea problemelor critice; 

4. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute; 

5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată; 

6. Scop; 

7. Obiective – indicatori; 

8. Activităţi; 

a) definire; 

b) încadrare în timp – grafic Gantt; 

c) resurse necesare – umane, materiale, financiare; 

d) responsabilităţi. 

9. Rezultate aşteptate; 
10. Monitorizare – indicatori; 

11. Evaluare – indicatori. 

  

  

MANAGER 

Ec. Loghin Ioana Julieta 


