
TEMATICĂ – pentru ocuparea postului vacant de consilier I superior – Compartimentul buget-
finante 

 
1. Constituţia României, republicată: 
-Titlul II, Capitolul II ,,Drepturile şi libertăţile fundamentale”; 
-Titlul II, Capitolul III ,,Îndatoririle fundamentale”; 
- Titlul III, Capitolul V, Secţiunea a 2-a ,,Administraţia publică locală”. 

 
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Partea a VI-a, Titlul I “Dispoziţii generale”; 
- Partea a VI-a, Titlul II “Statutul funcţionarilor publici”. 

 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
- Capitolul II, Secţiunea I ,,Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi 
profesie” 
- Capitolul II, Secţiunea a II-a ,,Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de 
sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi”. 

 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 
- Capitolul II ,,Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii”; 
- Capitolul IV ,,Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea 
deciziei”. 

5.  Ordinul M.S. nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și 
funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a 
municipiului București cu modificări și completări ulterioare. 
-Reglementări privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii 
organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București. 
 
6. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările 
ulterioare. 
- Titlul II – Programele Naționale de Sănătate; 
-Titlul VII – Spitalele. 
 
7. Ordinul SGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice. 
-Reglementări privind aplicarea Codului controlului intern managerial. 
 



 
 
 
8. Legea contabilității nr. 82/1991  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
- Capitolul II ,,Organizarea şi conducerea contabilităţii”; 
- Capitolul III ,,Registrele de contabilitate”; 
- Capitolul IV ,,Situaţii financiare”. 
 
9. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. 
-Capitolul II ,, Principii , reguli și responsabilități”; 
-Capitolul III ,,Procesul bugetar”; 
-Capitolul IV ,, Finanțele instituțiilor publice “; 
-Capitolul V ,, Sancțiuni”; 
 
10. Ordinul Ministerului Finanțelor  nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
- Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor. 
 
11.Ordinul Ministerului Sănătății 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 modificările și actualizările ulterioare. 

-Contractele 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. 

12.Ordinul Ministerului Sănătății 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 modificările și actualizările ulterioare.  

-Contractele 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. 


