BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea fuctiei de director financiar contabil la
Spitalul Filisanilor

LEGISLAŢIE
1. Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările ulterioare – Titlul
VII Spitalele;
2. Legea finanţelor publice nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanta nr. 34/2006, actualizata la zi , privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ;
4.Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea de normative pentru instituţiile publice,
cu modificările şi completările ulterioare – Ordonanţa nr.55/23.06.2010;
5.Ordonanta Guvernului 119/1999 actualizata privind controlul intern si controlul financiar
preventiv;
6. Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii ;
7.Hotărârea Guvernului nr.262/2010 pentru aprobarea Contractului Cadru privind condiţiile
acordării asistenţei medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010;
8. Hotărârea guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de
valorificare a bunurilor instituţiilor publice;
9. Ordinul nr.1043/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea normelor metodologice
pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
10.Ordinul 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
11. Ordinul 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si
conducerea contabilitatii institutiilor publice ;
12. Ordinul nr. 946 din 4 iulie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Codului controlului intern,
cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial ;
13. Ordinul nr. 2281/2009 pentru aplicarea art.36 din Ordonanta de urgenta a Guvernulu
nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar
fiscale ;
14. Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si
amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice ;
15.Ordinul nr. 1792/2002 actualizata pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

