
  

                                                                                                                                         Aprob, 
                                                                                                                                       Manager, 
 

BIBLIOGRAFIE 
pentru concursul de ocupare a postului de 

sef serviciu financiar contabilitate 
 
 

1. Legea nr. 82/1991 a  contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

3. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 
plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
legale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

5. OMFP 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 completarile ulterioare; 

6. Ordonanta de Guvern nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

7. OMFP nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe 
corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

8. Ordonanta nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

9. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificariile si completarile ulterioare;  

10. OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile, actualizata; 

11. Ghidurile metodologice de completare a formularelor Forexebug si de raportare, cu modificarile ulterioare; 

12. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulaţie a acestor date; 

13. Hotrarea de Guvern  nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 
contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale; 

14. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

15. OMS nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

16. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii – Titlu VII Spitalele, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

17. Legea  nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

18.  H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie publica/ acord cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
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19. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

20. Instrucțiunile emise de Autoritatea de Management POIM pentru perioada de programare 2014 - 2020. 

      
 

Director financiar contabil, 
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