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BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea postului de DIRECTOR FINANCIAR -  CONTABIL 
 

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI: 
 
 

1. Legea nr. 95/2006 republicată privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

2. Legea nr. 500/2002  Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
3. Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. O.M.F.P.nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şi completările 
ulterioare; 

5. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar – preventiv, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

6. H.G.R.nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a 
bunurilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. O.M.F.P.nr.923/2014 republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
exercitarea controlului financiar preventiv; 

8. O.M.F.P.nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de activ şi pasiv; 

9. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 
în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

11. O.M.F.P.nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a planului de conturi, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

12. O.M.S.P.nr.921/2006 – pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului 
public; 

13. O.G.nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice; 

14. H.G.R. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 
15. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
16. H.G.R. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016;  
17. Legea 53/2003, republicată; 
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18. Ordin nr. 1043/2010 privind elaborarea Normelor metodologice pentru aprobarea Bugetului  
de Venituri şi Cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare; 

19. Legea 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

20. O.U.G. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016; 
21. O.U.G. 20/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. 
22. Ordinul S.G.G.nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al  

 entităților publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
 
 
 

A. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 
 
1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul spitalului – 

Publică H Press – 2006, Bucureşti; 
2. Fundamentele managementului organizaţiei – Ed. Tribuna economică – 2011 
3. Managementul general – Ed. ASE – 2005, Popa I. 
4. Managementul strategic – de. Economica – 2005, Popa I. 
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TEMATICA PROIECTULUI/LUCRĂRII DE SPECIALITATE 
Pentru ocuparea postului de DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL 

 
1. EVALUAREA EFICIENŢEI INVESTIŢIEI PRIN MODERNIZARE ŞI 

RETEHNOLOGIZARE 
- constituirea fondului de dezvoltare a spitalului  
- fundamentarea deciziei de investiţii 
 

2. MODALITATEA DE CONDUCERE ŞI ORGANIZARE A 
CONTABILITĂŢII FINANCIARE A SPITALULUI 

 
- evaluarea eficienţei sistemului informatic în activitatea financiar – 

contabilă 
- propuneri de îmbunătăţire a evidenţei financiar – contabile 
 

3. METODE DE CREŞTERE A EFICIENŢEI UTILIZĂRII RESURSELOR 
FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU SĂNĂTATE 

 
- măsuri de creştere a eficienţei  
- dezvoltarea măsurilor de eficienţă 
 

4. EVALUAREA SITUAŢIEI ECONOMICO – FINANCIARE A SPITALULUI 
 

- analiza veniturilor pe tipuri de finanţare 
- analiza cheltuielilor pe tipuri de costuri 
 

5. EVALUAREA SPITALULUI PE BAZA INDICATORILOR DE 
PERFORMANŢĂ ECONOMICO – FINANCIARI 

 
- execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat 
- structura cheltuielilor pe tipuri de servicii şi în funcţie de sursele de 

venit 
 

6. MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII 
PUBLICE 

 
- stabilirea procedurilor de achiziţii publice 
- indicatori de eficienţă a utilizării stocurilor 
 

7. ÎMBUNĂTĂŢIREA STRUCTURII ŞI ORGANIZĂRII SPITALULUI 
 
8. CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE OFERITE 
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