
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.IOAN'' GALATI

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA
POSTULUI VACANT DE ECONOMIST

DIN CADRUL BIROULUI ACHIZITII PUBLICE CONTRACTARE

L LEGEA CONTABILITATII nr" 82lL99l -republicata si actualizata;
2. ORDINUL nr" 2.373 din 3 octombrie 2016 pentru modificarea 9i completarea Normelor metodologice privind

organizarea gi conducerea contabilitdtrii instituliilor publice, Planul de conturi pentru instituliile publice gi

instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 1.91712005;

3, ORDINUL nr. 191712005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizareasi conducerea contabild a

institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia-
actualizata:

4. LEGEA nr. 5 00 I 2002 privi nd fi natele publ ice-actu alizata;
5. LEGEA nr.273l 2006-privind finatele publice locale-actualizata;
6. ORDINUL nr. 179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea, ordonantarea si

plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si
Iegale-actualizata;

7. ORDINUL nr. 286112009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea qi efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii;

B. LEGEA nr. 9512006 privind reforma in domeniul sanatatii ;
9, ORDINUL nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatrilor

publice;

10. Legea nr" 9812076 privind achizitiile publice;

11. Hotararea nr.39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contlactului de achizilie publicd/acordului-cadru din Leeea nr. 98/2016 privind achiziliile publice;

12. Legea nr. 10112016 privind remediile qi cdile de atac in materie de atribuire a contracteior de achizilie publica, a

contractelor sectoriale gi a contractelor de concesiune de lucrdri gi concesiune de servicii, precum gi pentru
organizarea gi func{ionarea Consiliului Nalional de Solu}ionare a Contestaliilor;

13, Ordonanta de urgenta nr. 10712017 pentru modificarea gi completarea unor acte normative cu impact in
domeniul achiziliilor publice;

14. Ordonanta de urgenta nr. 4512018 pentru modificarea gi completarea unor acte normative cu impact asupra
sistemului achiziliilor publice;

15, Ordonanta de urgenta nr. 9812017 privind funclia de control ex ante al procesului de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de achizilie publicS, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrdri gi concesiune de servicii;

1 6. Hotararea nr. 41912018:

17. www.anap.gov.ro

18. Atributiile specifice din Fisa postului pentru postul de Economist din cadrul Biroului Achizitii publice
Contractare (se regasesc pe site-ul spitalului - www.spcopgalati.ro).

Probele de concurs:
- Proba scrisa sub forma de sinteza
- Interviu


