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                         BIBLIOGRAFIE – DIRECTOR FINANCIAR- CONTABIL

1.  Legea  nr.95/2006 –privind reforma in domeniul sanatatii
2.  Legea 82/1991- Legea contabilitatii –republicata.
3. Ordinul nr. 388 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare  în  anul  2015  a  Hotărârii  Guvernului  nr.  400/2014 pentru  aprobarea
pachetelor  de  servicii  şi  a  Contractului-cadru  care  reglementează  condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2014-2015
4.  Ordinul  nr.  386 din  31 martie  2015  privind aprobarea  Normelor  tehnice  de
realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016
5.  OUG  nr.  34 din 19 aprilie 2006  privind atribuirea contractelor  de achizitie
publica,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrari  publice  si  a  contractelor  de
concesiune de servicii
6.  HG  nr.  925  din  19  iulie  2006  pentru  aprobarea  normelor  de  aplicare  a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta
de urgenta a Guvernului  nr.  34/2006 privind atribuirea contractelor  de achizitie
publica,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrari  publice  si  a  contractelor  de
concesiune de servicii
7.    Ordinul M.S. nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public.
8.    Legea nr.500/2002 legea privind finantele publice.
9.  Ordinul   nr.  400  din  12  iunie  2015  pentru  aprobarea  Codului  controlului
intern/managerial al entităţilor publice
10. Ordinul M.S. nr.1792/2002  pentru aprobarea normelor metodologice privind
angajarea,lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum
si organizarea, evidenta si  raportarea angajamentelor bugetare si legale.
11.  Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014  pentru aprobarea Normelor metodologice
generale  referitoare  la  exercitarea  controlului  financiar  preventiv  şi  a  Codului
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specific  de norme profesionale  pentru persoanele  care  desfăşoară  activitatea de
control financiar preventiv propriu.
12. Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare  , afisate pe
de site-ul  www.spitalulmacin.ro

                  TEME PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT

-Fundamentarea  bugetului  de  venituri  si  cheltuieli  in  vederea  eficientizarii
activitatii spitalicesti.
-Evaluarea  spitalului  din  punct  de  vedere  al  calitatii  serviciilor  de  evidenta
contabila
-Analiza economico - financiara a spitalului.
-Controlul intern managerial – eficienta si dezvoltare

   MANAGER,
Dascalu Vasilica
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