
  

                                                                                                                                        Aprob, 
                                                                                                                                     Manager, 

 
BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de ocupare a postului de  
economist specialist 1A  

 
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. 

      
Director financiar contabil, 

 

Şef Serviciu financiar contabilitate, 

 

 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE ”ANA ASLAN” 

București, str. Căldărușani, nr. 9, sector 1 
Tel: 031.805 93 01 - 05 | Fax. 021.223 14 80  
geriatrie@ana-aslan.ro; runos@ana-aslan.ro 
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