
 

 
 

                                                                                         Aprobat, 

                                                                                        Manager 

                                                                                              Dr. Sorin-Cristian Brătoi 

 
TEMATICĂ  ȘI BIBLIOGRAFIA 

PENTRU OCUPAREA 

POSTULUI DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 

DIN DATA DE 08.11.2021. 

BIBLIOGRAFIA și TEMELE PROIECTULUI/LUCRĂRII DE SPECIALITATE pentru concursul de ocupare a funcţiei de 

Director Financiar-Contabil in cadrul Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci: 

1. Legea nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările ulterioare 
2. Legea finantelor pulice nr 500/2002, cu modificările si completările ulterioare 

3. Legea contailitatii Nr 82/ 1991,  cu modificările si completările ulterioare 
4. Legea 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare 

5. Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare 

6. Hotărârea  Nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
7. Legea-cadru nr. nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri public, cu modificările si completările 

ulterioare 

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

9. Ordonanţa Guvernului Nr 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administraţiei publice si 
mstitutiilor publice, cu modificările si completările ulterioare 

10. Hotararea Guvernului nr 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand 

institutiilor publice, cu modificările si completările ulterioare 
11. Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 

financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 
preventiv propriu, cu modificările si completările ulterioare 

12. Ordinul ministrului finanteior publice nr 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonantarea si piaţa cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si 

legale, cu modificările si completările ulterioare 

13. Ordinul ministrului sanatatii publice numărul 1043/ 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificările si completările ulterioare 

14. Ordinul ministrului sanatatii publice nr 284/2007 privind aprobarea Metoaolgiei -cadru de organizare si desfasurare a 
concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările si 

completările ulterioare, 

15. Hotărâre 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, 
16.  Ordinul  Nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 

140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 

2019, cu modificările si completările ulterioare 

17. Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, cu modificările si completările ulterioare 
18. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, nr. 16/2021, cu modificările si completările ulterioare. 

Temele proiectului/lucrării de specialitate: 

- analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii 

- analiza cheltuielilor spitalului {pe tipuri, pe secţii, etc) 

- alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurărilor sociale de sanatate 

- propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private 

- stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale) 

- modalitati de achiziţie 

- desfasurarea controlul intern-in cadrul spitalului 

- indicatori de eficienta ai utilizării stocurilor 

- fundamentarea activitatilor 

- determinarea cheltuielilor pe secţii si tipuri de cheltuieli 

- indicatori de eficienta determinati pe baza veniturilor si cheltuielilor spitalului 
- evaluarea stocurilor 
 
Candidaţii aleg una din temele de mai sus si dezvolta un proiect/lucrare de maxim 8-10 pagini,tehnoredactate pe calculator. 


