
BIBLIOGRAFIE
CONCURS_ DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

A: Din domeniul legislatiei:

1. Legea nr.9512006 privind reforma in domeniul senatatii, republicat[, cu modificdrile si
completirile ulterioare- titlu VII - spitale;

2. Legea nr. 500/2002 privind finan[ele publice, cu modificlrile si completdrile ulterioare
3. Legea contabilitS(ii nr. 821199 I , republicat6, cu modificlrile si completarile ulterioare;

4. Ordinul nr. l9l7/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea qi
conducerea contabilitdlii instituliilor publice, Planul de conturi pentru instituJiile publice
gi instrucfiunile de aplicare a acestuia, cu modificdrile si completlrile ulterioaie;

5. Ordinul M.F.P. nr.202112013 actualizat, pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul
de conturi pentru institutiile publice si instruc[iunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
OMFP 1917t2005;

6. Legea nr.98/2016 privind achiziliile, cu modificlrile si completdrile ulterioare;
7. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,

lichidarea, ordonanfarea gi plata cheltuielilor institufiilor publice, precum qi organizarea,
evidenta 9i raportarea angajamentelor bugetare gi legale, cu modificirile si completlrile
ulterioare;

8. Ordonan{a nr. ll9/1999 privind controlul intern gi controlul financiar preventiv, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

9. Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri gi cheltuieli al spitalului public, cu modificdrile si complet6rile
ulterioare;

70. Ordinul nr. 41412006 pentru aprobarea reglementirilor contabile specifice domeniului
sanitar;

11.Hotararenr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului-cadru care
reglementeazd condiliile acorddrii asisten(ei medicale, a medicamentelor gi a
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de s[n[tate pentru anii
2018 - 2019 ;

12. .Ordin nr. 3971836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul
2018 a HotirArii Guvernului nr. 14012018 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a
Contractului-cadru care reglementeazd condiliile acorddrii asisten(ei medicale, a
medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sindtate pentru anii 201 8 -2019;

73. Ordin nr. 273125112019 pentru modificarea Ordinului ministrului sanAtetii qi al
preqedintelui Casei Nafionale de Asigurdri de S6ndtate nr. 3971836/2018 privind
aprobareaNormelor metodologicede aplicare in anul 2018 aHotdrdrii Guvernului nr.



140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii qi a Contractului-cadru care
reglementeazd condiliile acorddrii asistenfei medicale, a medicamentelor qi a
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de s6ndtate pentru anii
2018-2019.

14.Hotdritea nr. 84111995 privind procedurile de transmitere frrI platd gi de valorificare a
bunurilor apa(indnd instituliilor publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

/5. Ordinul nr.92112006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul
spitalului public, cu modificlrile si completIrile ulterioare;

76. Ordinul nr- 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv qi a Codului specific de norme profesionale
pentru persoanele care desfbgoard activitatea de control financiar preventiv propriu,
republicati, cu modificlrile si completlrile ulterioare;

17. Ordin nr- 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

78. Ordinul M.S. nr.263 412015 privind documentele financiar-contabile.

B : Din domeniul managementului sanitar :

I 'Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar-,,Managementul Spitalului,,,
Bucuresti 2006;

C. Regulamentul de Organizare si Functionare at Spitalului de Pediatrie ploiesti.
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BIBLIOGRAFIE
CONCURS _ DIRECTOR MEDICAL

1. A: Din domeniul legislatiei:

l'Legea nr.9512006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare- titlul VII - spitale;

2'Hotarare nt. 14012018 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului-cadru care reglementeaz6
condiliile acorddrii asistenfei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului
de asigurdri sociale de sdnitate pentru anii 20lg - 2019 ;

3"Ordin nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hot6rdrii
Guvernului nr- 14012018 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului-cadru care
reglementeazd, condiliile acordlrii asistenfei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in
cadrul sistemului de asigurdri sociale de s[nrtate pentru anii 20lg -2019;

4'Ordin nt. 92112006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public, cu
modificarile si completarile ulterioare;

5'ordin nr. ll0l/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire gi limitare a infecfiilor 1

asociate asistenfei medicale in unitdlile sanitare.
6'Ordin nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiliile pe care trebuie sd le indeplineasci un

spital in vederea oblinerii autorizafiei sanitare de funcfionare, cu modificarile si completarile ulterioare;
7 'Legea nr. 4612003 privind drepturilor pacientului cu modificarile si completarile ulterioare;
8'Ordin nr. 446/2017 pentru aprobarea Standardelor, Procedurii gi metodologiei de evaluare gi acreditare a

spitalelor.

9.Ordin nr.86312004 pentru aprobarea atribu{iilor gi competenfelor consiliului medical al spitalelor;
l0' Ordin nr. 87012004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munc[, organizarea gi

efectuarea gdrzilor in unitSlile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;
ll' Ordin nr.96112016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curalarea, dezinfeclia qi sterilizarea in

unitafile sanitare publice gi private, tehnicii de lucru qi interpretare pentru testele de evaluare a eficienlei
procedurii de curdfenie 9i dezinfecfie, procedurilor recomandate pentru dezinfecfia m6inilor, in funclie de
nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in funcfie de suportul care urrneazd s6 fie
tratat qi a metodelor de evaluare a derul6rii gi eficienfei procesului de sterilizare;

12' Ordin nr' 140/1515/2007 pentru aprobarea Metodologiei inbaza cdreia se realizeazl colaborarea dintre
spitale 9i instituliile de inv6f5mdnt superior medical, respectiv unitdlile de invdfimdnt medical;

B : Din domeniul managementului sanitar :

l.Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar-,,Managementul Spitalului,,,
Bucuresti 2006;

C. Regulamentul de Organizare si Functionare a Spitalului de pediatrie ploiesti.
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TEME CADRU PROIECT / LUCRARE
DIRECTOR MBDICAL, DIRBCTOR FINACIAR CONTABIL

1. Plan de eficientizare a activitatii spitalutui.

2' Plan de imbunatatire privind managementut spitarurui.
3' Plan de imbunatatire privind cresterea eficientei economice a spitalurui.
4' Plan de imbunatatire privind managementur deseuriror medicare a spitalurui.
5' Plan de imbunatatire privind managementur infectiiror nosocomiare a spitalurui
6' Plan de imbunatatire a serviciiror de sanatate furnizate de spitar.
candidatii vor arege una din temele de mai sus si vor dezvorta un proiect carevizeaza spitarur de pediatrie proiesti, conform structurii propuse maijos.

STRUCTURA PROIECTULUI
A. Descrierea situatiei actuale a unitatiiB. Anariza swoi _r p; sanrrare -r p;

c' Identificarea orobremerorprioritare cu motivarea aregerii temei _1 p;D. Setectionarea unei,p.rrl"rl.'iri;.,;:._:r.,rorivarea 
ategerii facute _ 2 p:E' Dezvortarea pranurui a" nr-ig";;"i,0"r,., problemere priorirare identificate :l. Scop- I p:

2. Obiective_lp;
3. Activitati_lp

-Definire _ 0.25 p

.gx*.;i:i:"t3t{ii:3:ffi,::f.un"i*"; 
_ 0 25 p

+ n,,.,rtuf:::.?',:?ll?tr - 0 25 p

5. Monitorizare _0.5 p ;6. Evaluare_ indicatoii _ 0.5 p.

NIanager,
Dr.Visean Catalin
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