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             TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIA 

                                                               pentru post vacant de 

SEF SERVICIU CONTABILITATE 

SERVICIU CONTABILITATE  

 

TEMATICA: 

 

1. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;  

2. Planul de conturi si aplicarea acestuia; 

3. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare la instituţiile publice;  

4. Corespondenţa subdiviziunilor clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare cu 

conturile contabile privind cheltuielile efective din contabilitatea instituţiilor publice; 

5. Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice; 

6. Angajarea cheltuielilor, lichidarea cheltuielilor, ordonanţarea cheltuielilor şi plata 

cheltuielilor  instituţiilor publice;  

7. Organizarea, evidenţa şi raportarea creditelor bugetare, angajamentelor bugetare şi 

legale; 

8. Intocmirea si depunerea formularelor specifice raportarilor lunare, trimestriale si anuale 

in sistemul national de raportare Forexebug; 

9. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

10. Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale; 

11. Reevaluarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

12. Condiţiile şi procedurile de transmitere, fără plată, de la o instituţie publică la altă 

instituţie publică a unor bunuri aflate în stare de funcţionare; 

13. Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor 

publice; 

14. Inchirierea bunurilor imobile sau părţilor disponibile, proprietate publică a statului; 

15. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, norme 

specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile şi modele de documente financiar-

contabile; 

16. Contravenţii şi infracţiuni. 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE  

 

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991, Republicată, Legea contabilităţii 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 din 12 decembrie 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 

 

Ordinul ministrului sănătății nr. 414 din 17 aprilie 2006 pentru aprobarea reglementărilor 

contabile specifice domeniului sanitar 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 129 din 18 ianuarie 2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 

decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii 

instituţiilor publice 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792 din 24 decembrie 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 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea 

Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri 

aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de 

raportare - Forexebug 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1801 din 25 martie 2020 pentru aprobarea componenţei, 

a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a 

rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale 

generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii 

 

Hotărârea Guvernului nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului 

 

Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Hotărârea Guvernului nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997 

 

Ordonanţa Guvernului nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 

aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

 



Legea nr. 493 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice 

 

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 

Hotărârea Guvernului nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată 

şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice 

 

Hotărârea Guvernului nr. 451 din 2 iunie 2000 privind abilitarea Academiei Române şi a 

unităţilor aflate în subordinea sa de a închiria bunuri imobile sau părţi disponibile, proprietate 

publică a statului, aflate în administrarea acestora 

Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și 

instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul 

deplasării în interesul serviciului 

Decretul nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale 

unităţilor socialiste 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele 

financiar-contabile 

 

 

 

Dosar si conditii de inscriere la concurs: 

- Cerere 

- Buletin – original și copie  

- Cazier 

- Adeverinta de la medicul de familie 

- Curiculum vitae 

- Diploma de studii – original si copii 

- carnet de munca / adeverinta  - (dovada de vechime in munca si specialitate 8 ani) 

- Dosar plic 

- Taxa 50 de lei 

 

Examenul va fi sustinut in data de  20.09.2021 la ora  9.30 proba scrisa si 21.09.2021 la ora  9.30 

proba practica. 

Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de  13.09.2021  la 

Serviciul RUNOS. 
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EC. DANIELA STEFAN 

 


