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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 
Pentru ocuparea postului temporar vacant de economist specialist I A  

Compartimentul financiar-contabil 
 

 
TEMATICA: 

1. Organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice. 
2. Principii si reguli bugetare; execuţia bugetară. Competenţe si 

responsabilităţi în procesul bugetar. 
3. Finanţarea instituţiilor publice. 
4. Atribuţii si competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si 

plata cheltuielilor. Organizarea, evidenţa si raportarea angajamentelor 
bugetare si legale. 
 

BIBLIOGRAFIE 
1. Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările si completările 

ulterioare; 
2. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările 

ulterioare; 
3. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 
4. Ordinul MFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările si 
completările ulterioare; 
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5. Ordinul nr.1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
precum si organizarea, evidenŃa si raportarea angajamentelor bugetare si 
legale, cu modificările si completările ulterioare; 

6. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si 
completările ulterioare; 

7. Decretul nr. 209 /1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă; 
8. Ordinul nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor 
proprii; 

9. Ordinul MFP nr. 1826 / 2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri 
referitoare la organizarea si conducerea contabilității de gestiune; 

10. Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, cu modificările si completările ulterioare; 

11. HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările si completările 
ulterioare; 

12. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si 
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările si completările 
ulterioare; 

13. Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de 
norme profesionale pentru persoanele care desfăsoară activitatea de control 
financiar preventiv propriu 

14. OMS nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea 
Bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului cu modificările şi completările 
ulterioare 

15. OMS nr. 858/ 2012 privind stabilirea modalitatii de transmitere si raportare  a 
executiei bugetului de venituri si cheltuieli in vederea  monitorizarii cheltuielilor 
spitalelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

16. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

17. Ordinul SGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial 
al entităților publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

18. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
19. Ord.MS nr.871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor și metodologiei 

de evaluare și acreditare a spitalelor. 
 

      
 

   Întocmit, 
Director Financiar - Contabil                                                            

          Ec.Floroiu Adriana                                                   
  


