
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA 
Str. Contele Csekonics, nr. 4, tel 0256-360655, fax 0256360-682 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS – DIRECTOR FINANC. CONTABIL 

1.    Legea contabilităţii nr. 82/1991; 

2.      Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilă a instituţiilor publice; Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia; 

3.      Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

4.      H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare referitoarea la 
contractele de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 

5.      Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; 

6.      Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiior publice, precum 
şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

7.      Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv; 

8.      Ordonanţa nr. 119/1999 completată cu Legea nr. 84/2003; 

9.      Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Titlul VII – Spitale; 

10.  Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public; 

11.  Ordinul nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice 
domeniului sanitar; 

12.  Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv; 

13.  Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

14.  Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi 
de valorificare a bunurilor instituţiilor publice; 



15.  Ordonanţa de Urgenţă nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării; 

            16.  Hotararea nr. 1388 din 28 decembrie 2010 privind aprobarea 
                      programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012 

17.  Ordin nr. 265/408/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010; 

18.  Ordin nr. 1031/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru desfăşurarea 
activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice 
şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la 
bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de către spitalele publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale; 

19.  Ordin nr. 1029/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea 
unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor 
materiale pentru bunuri şi servicii pentru cabinetele cuprinse în structura 
organizatorică a spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei locale; 

20.  Ordin nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metologiei de 
acreditare a spitalelor; 

21.  Ordin nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare – preluare 
între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi 
autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în 
vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare 
publice; 

22.  Ordonanţă nr. 70/2002 privind administrarea unităţior sanitare publice de interes 
judeţean şi local; 

23.  Hotărâre nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile 
acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2011-2012; 

24.  Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul 
spitalului public; 

25.  Ordin nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului contractului de management al 
spitalului public; 

26. LEGEA 273-2006 – Legea finantelor publice locale 

27.  Scoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul 
Spitalului- Editura Public H Press, 2006, Bucureşti; 

 


