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BIBLIOGRAFIE

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR SPECIALITATE
CONTABILITATE - ECONOMIST

1) LEGEA CONTABILITATII Dr. 8211991 (*republicata*) cu modificarile si completarile ulterioare;

2) LEGEA Dr. 28512010 privind salarizarea in anul2011 a personalului platit din fonduri publice;

3) LEGE - CADRU Dr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

4) ORDIN 42/2011 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.

285/2010 privind salarizarea in anul2011 a personalului platit din fonduri publice;

5) LEGEA Dr. 95/2006 (*actualizata*) privind reforma in domeniul sanatatii;

6) LEGEA Dr. 500/2002 (*actualizata*) privind finantele publice;

7) LEGEA Dr. 5312003 (*actualizata*) - Codul Muncii;

8) ORDINUL Dr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea

in functii, grade si trepte profesionale a personalului cotractual din unitatile sanitare publice din sectorul

sanitar;

9) ORDONANTA GUVERNULUI Dr. 119/1999 (**republicata**) (*actualizata*) privind controlul

intern si controlul financiar preventiv;

10) ORDONANTA GUVERNULUI Dr. 80/2001(*actualizata*) privind stabilirea unor normative de

cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiilor publice;

11) HOTARAREA GUVERNULUI Dr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului -Cadru privind conditiile

acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anu12010;

12) ORDINUL MFP Dr. 52212003 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor Metodologice generale

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;

13) ORDINUL MFP Dr. 1792/2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind

angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta

si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
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14) ORDINUL MS nr. 54712010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile

de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa nr.II12 la Legea-cadru nr.33012009 privind

salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

15) LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 ( *republicata*) administratiei publice locale;

16) ORDINUL nr. 946 din 4 iulie 2005 (*republicat*) pentru aprobarea Codului controlului

intern/managerial, cuprinzand standardele de control inter/managerial la entitatile publice si pentru

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;

17) ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

18) ORDIN nr. 845125 iunie 2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind

organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si

instructiunile de aplicare a acestuia aplicate prin Ordinul nr. 1917/ 12 decembrie 2005;

19) ORDINUL 2021 / 17.12.2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind

organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.

20) ORDINUL 1802 / 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile

financiare anuale inviduale si situatiile anuale consolidate;

21) ORDIN NR. 465/ 15 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea SI

depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare

lunare in anul 2015.
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