
 

 

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU FUNCTIA DE  

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 

 

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

2. Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata; 

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

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

patrimoniul institutiilor publice; 

5. 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; 

6. 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; 

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

venituri si cheltuieli al spitalului public; 

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

public; 

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

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.  

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

institutiilor publice. 

 

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

probei scrise. 

Manager, 
 

 

 

 



 
TEME 

 PENTRU PROIECTUL  DE SPECIALITATE   
  DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 

 
1. GESTIUNEA FINANCIARA A SPITALULUI 
 - analiza pe baza de bilant 
 - analiza pe baza contului de profit si pierdere  
2. EVALUAREA EFICIENTEI INVESTITIEI PRIN MODERNIZARE SI 
RETEHNOLOGIZARE  
- constituirea fondului de dezvoltare a spitalului 
 - fundamentarea deciziei de investitii 
 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. EVALUAREA SITUATIEI  ECONOMICO - FINANCIARE A SPITALULUI 
 - analiza veniturilor pe tipuri de finantare  
- analiza cheltuielilor pe tipuri de costuri 
5. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI 
- eficientizarea activitatii spitalului 
 - bugetul de veituri si cheltuieli la nivel de centru de cost 
 

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, cu caractere Times New Roman, spatiere la un rand şi 
trebuie să fie depus la înscriere. 

 
GRILĂ DE EVALUARE A PROIECTULUI 

 
1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului; 
2. Analiza SWOT a spitalului;  
3. Identificarea problemelor critice;  
4. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;  
5. Dezvoltarea proiectului de specialitate pentru problema prioritară identificată:  
 a. Scop  
 b. Obiective  
 c. Activităţi  
  - definire  
  - încadrare în timp – grafic Gantt  
  - resurse necesare – umane, materiale, financiare  
  - responsabilităţi  
6. Rezultate aşteptate;  
7. Indicatori – evaluare, monitorizare.  
 

Manager, 
 


