BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE ECONOMIST IN CADRUL
BIROULUI ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTARE

1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
2. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune
de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor
4. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice
5. Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din
Legea nr. 99/2016 aprobate prin HG nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, aprobate prin HG nr. 395/2016
6. Hotărâre Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
7. Ordinul comun cu nr. 1082/731 al Ministrului Sănătății și al Președintelui ANAP pentru

aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide
8. Ordinul nr. 842-175 al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și al
președintelui Comisiei Naționale de Prognoză privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei
de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică
9. Instrucțiunea nr.1 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emisă în aplicarea
prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile
sectoriale
10. Instrucţiunea nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179
lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv
a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
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BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE ECONOMIST IN CADRUL
BIROULUI R.U.N.O.S.
1. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii- cu modificarile si complerarile
ulteriore, Capitolul VII- Spitale;
2. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul Muncii- repiblicat cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordin nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea
şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar;
4. Legea nr. 153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 90 din 6 decembrie 2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea
şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
6. Ordonanţa de Urgenţă nr. 91 din 6 decembrie 2017, pentru modificarea si completarea Legii nr. 153
din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
7. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în legătură
cu gestionarea bunurilor;
8. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările şi completările ulterioare–Republicare;
9. Ordinul MFP 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 - REPUBLICARE;
10. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilității instituțiilor publice;
11. Ordinul MFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice
şi instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1917/2005;
12. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de
venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial
din venituri proprii şi activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor
interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de
risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de
modalitatea de organizare şi finanțare a acestora;
13. Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
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BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE ECONOMIST IN CADRUL
BIROULUI APROVIZIONARE SI TRANSPORT
1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
2. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică,
a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
4. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
5. Legea. nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul VIISpitale;
6. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. O.M.F.P. nr.1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor in institutiile publice;
8. O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea CFP si a
Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitate de CFPP;
9. O.M.F.P. nr. 82/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
10. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
11. ORDONANŢA nr. 119 / 1999 (republicată)(actualizată) privind controlul intern şi controlul financiar
preventiv
12. ORDIN nr. 2.332 / 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
13. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilității instituțiilor publice
14. Ordinul MFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1917/2005;
15. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii şi
activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor
externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de
privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanțare a acestora;
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16. Ordinul nr.1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonanțarea şi
plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr. 153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
18. Ordonanţa de Urgenţă nr. 90 din 6 decembrie 2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
19. Ordonanţa de Urgenţă nr. 91 din 6 decembrie 2017, pentru modificarea si completarea Legii nr. 153 din 28
iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE REGISTRATOR MEDICAL
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr.46/2003, legea drepturilor pacientului
2. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character
personal si libera cieculatie a acestor date
3. Ordinal CNAS 577/246/2015 si 559/248/2015 privind cardul national de sanatate
4. ORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a
pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu
modificarile si completarile ulterioare,
5. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii- cu modificarile si completarile ulterioare
TITLUL VII - SPITALELE
CAP. I - Dispoziţii generale
CAP. II - Organizarea şi funcţionarea spitalelor
TITLUL VIII - Asigurările sociale de sănătate
CAP. II - Asiguratii,
SECŢIUNEA 1- Persoanele asigurate,
SECŢIUNEA a 2-a -Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor
CAP. III -Servicii medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA a 2-a - Servicii medicale curative
SECŢIUNEA a 3-a -Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi alte mijloace terapeutice
SECŢIUNEA a 5-a- Servicii medicale acordate asiguraţilor pe teritoriul altor state
SECŢIUNEA a 6-a - Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate
6. DECRET 209/1976
Pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa
7. LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 (republicată)
Privind arhivarea documentelor în formă electronică
9. ORDIN nr. 919 din 27 iulie 2006
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Privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a
informaţiilor legate de activitatea spitalului
10. LEGE 46 / 2003
Drepturilor pacientului
11. ORDIN 386 / 2004
Privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
12. Windows XP, Windows 7, Microsoft office 2003/2007/2010(Microsoft word, Excel)
Tematica
1. Actele necesare pentru internarea bolnavilor.
2. Completarea F.O.
3. Persoanele asigurate.
4. Drepturile si obligatiile pacientilor.
5. Inregistrare, stocare, prelucrare, si transmitere a informaiilor legate de activitatea spitalului.
6. Care sunt documentele cu care se lucreaza la secretariatul sectiei, predarea si arhivarea lor.
7. Tinuta si modul de adresabilitate privind relatiile cu personalul sectiei si a pacientilor.
8. Atributiile registratorului medical ( fisa postului).
9. Cum se procedeaza cu valorile financiare incasate si ce include in acestea.
10. Notiuni generale privind utilizarea calculatorului.
11. Tehnoredactarea documentelor, creare documente noi, deschidere documente existente , introducere/
modificare text, creare tabele, utilizare formule de calcul.

MANAGER,
EC. MIRELA GROSU

Întocmit,
Ec. Claudia Patriche
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