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BIBLIOGRAFIE 

 pentru concursul de ocupare a functiei publice de executie de consilier I superior la  

biroul buget-finante 

 
1.Constitutia Romaniei *** republicata - Emitent: Adunarea Constituantă Publicată In: Monitorul Oficial Nr. 

767 din 31 octombrie 2003  

2.Ordinul nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 

structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu modificari 

si completari ulterioare  

3.Legea nr. 95/2006 (*republicata*) privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare  

4.Ordonanta U.G nr.57/2019 privind codul administrativ  
5.Ordinul SGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice  

6.Legea contabilitatii nr. 82/1991, (republicata 4) si actualizata cu modificarile si actualizarile ulterioare; 

7.Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

8.Ordinul Ministerului Finantelor nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor 

proprii; 

9.Ordinul Ministerului Finantelor 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 cu modificarile si adaugirile ulterioare; 

10.Ordinul Ministerului Finantelor nr. 2.332 din 30 august 2017 privind modificarea Ordinului 

ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare 

la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu cu modificarile si adaugirile 

ulterioare; 

11.Ordonanta de Urgenta nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene ; 

12.Ordinul  Ministerului Sanatatii nr. 1.706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea şi organizarea 

unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificarile si adaugirile ulterioare; 

13.Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1029/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru 

asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru 

bunuri și servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din rețeaua 

autorităților administrației publice locale, cu modificarile si actualizarile ulterioare;  

14.Ordinul nr. 1030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de 

natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a 

cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de 

medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, cu modificarile si actualizarile 

ulterioare;  

15.Ordin MSF nr.653/2001 privind asistenţa medicală a prescolarilor, elevilor şi studenţilor cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

16.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cu modificarile si adaugirile ulterioare; 

17.Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si 

actualizarile ulterioare; 

18.Hotararea Guvernului nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor de disciplină cu modificarile si actualizarile ulterioare; 

19.Hotararea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificarile si actualizarile ulterioare. 


