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SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPU "SF"IOAN" GALATI

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA
POSTULUI TEMPORAR VACANT DE ECONOMIST DEBUTANT

DIN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABILITATE

LEGEA CONTABILITATII nr. BZIlg9I -republicata si actualizata;
ORDINUL nr" 2.373 din 3 octombrie20l6 pentru modificarea qi completarea Normelor metodologice privind

otganizarea gi conducerea contabilitdlii institu{iilor publice, Planul de conturi pentru institu}iile publice gi
instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor zubligg nr,_l-21712005

ORDINUL rc. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabild a
institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia-a ctualizata:

LEGEA nr. 50012002 privind finatele publice-actualizata;
LEGEA nr. 27 3 I 20 06 -privind fi natele publice lo cale-actualizata;
ORDINUL nr. 179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea, ordonantarea si plata

cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale-
actualizata:

7' ORDINUL nr' 286112009 pentru aprobarea Nonnelor privind organizarea qi efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii;

8. ORDONANTA nr. 1 19 I |999-republicata si actualizata;
9. LEGEA nr. 9512006 privind reforma in domeniul sanatatii ;
10' ORDINUL nr' 104312010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si

cheltuieli al spitalului public-actualizat;
1 l ' ORDINUL nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementarilor contabile specifi"ce domeniului satitar-actualizat;
12' ORDINUL nr. 92312014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului

financiar preventiv gi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfbgoard activitatea de
control financiar preventiv propriu - republicat;

i3' ORDONANTA GUVERNULUI nr. 81/2003 privind reevaluarea si amoftizarea activelor fixe aflate in oatrimonial
institutiilor publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare-actualizata;

14' LEGEA 5312003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare-republicata;
15' LEGEA nr' 22 din 18 noiernbrie 1969 (*actualizatd*)privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si

raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice**)
16' DECRETUL nt' 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului opera{iilor de casa ale gnit6{ilor socialiste;
17' HOTARAREA nr' 841 din 23 octombrie 1995 - (*actualizatri*)privind procedurile de transmiterefaraplata si de

valorifi care a bunurilor apartinind institutiilor publice;
l8' LEGEA nr' 70 din 2 aptilie 2015 (*actualizat6*)pentru intdrirea disciplinei financiare privind operaliunile de incasdri

9i pld{i in numerar qi pentru modificarea gi completarea ordonanlei de urgenta a Guvernului nr. 19312002 privind
introducerea sistemelor moderne de platd;

l9' ORDINUL nr" 1235 din 19 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
privindformareaqiuti1izarearesurselorderulate

statului, aprobatd cu modificdri prin Legea nr. 201/2003:
20' ORDINUL nr' 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitdtrilor publice;
21' Atributiile specifice din Fisa postului pentru postul de Economist din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate (se

regasesc pe site-ul spitalului - lvww.spcopgalati.ro).

Probele de concurs:
- Proba scrisa sub forma de sinteza
- Interviu

a prevederilor

prin trezoreria


