
       
                            
COMPARTIMENT BUGET-FINANTE  
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1.Constituția României / 21.11.1991 republicată – Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale. 
2.Ordonanţa Guvernului nr.137/31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare – CAP.I – Principii și definiții și CAP.II – Dispoziții speciale – Secțiunea I – 
Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie și Secțiunea a II-a – Accesul la serviciile publice 
administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi. 
3.Legea nr.202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare – CAP.II –   Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii și 
CAP.IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei 
4.O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Partea a VI-a – Statutul 
funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit 
din fonduri publice – Titlul I Dispoziții generale și Titlul II Statutul funcționarilor publici. 
5.Ordinul Ministerului Sănătății nr.1078/27.07.2010 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor de 
sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare – Anexa 1 Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor 
de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti – Capitolul I Dispoziții generale și Capitolul III Atribuții specifice – 
Art.17 – XI. În domeniul economic şi administrativ. 
6.Legea contabilității nr.82/24.12.1991 (*republicată*), cu completările şi modificările ulterioare – CAP.I – Dispoziții 
generale, CAP.II – Organizarea și conducerea contabilității și CAP.III – Registrele de contabilitate. 
7.Ordinul MF nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii 
institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare-CAP.I: Dispozitii generale, CAP.II: Aprobarea, depunerea si 
componentele situatiilor financiare, CAP.III: Prevederi referitoare la elementele de bilant, CAP. IV: Prevederi referitoare la 
elementele din contul de rezultat patrimonial, CAP.V: Dispozitii finale,CAP. VI: Planul de conturi general,CAP.VII: 
Instructiuni de utilizare a conturilor contabile,CAP. VIII: Monografie privind inregistrarea in contabilitate a principalelor 
operatiuni; 
8.Ordonanta nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul   financiar preventiv*) – Republicare- Capitolul 
II: Dispoziţii privind controlul financiar preventive-Sectiunea I: Dispoziţii generale privind controlul financiar preventiv si 
Sectiunea II: Dispoziţii privind controlul financiar preventiv propriu. 
9.Legea nr.500/11.07.2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare – CAP.I – Dispoziții generale, 
CAP.II – Principii, reguli şi responsabilităţi – SECŢIUNEA 1.Principii şi reguli bugetare, SECȚIUNEA a 2-a Competente şi 
responsabilităţi în procesul bugetar – Categorii de ordonatori de credite, Rolul și responsabilitățile ordonatorilor de credite, 
Controlul financiar preventiv propriu ART.20-24, CAP.III – Procesul bugetar SECȚIUNEA a 4-a Execuția bugetară – 
Principii în execuţia bugetară, Virări de credite de angajament, Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor 
bugetare, Deschiderea de credite bugetare, Execuţia bugetară, Principii ale încheierii execuţiei bugetare și CAP.IV 
Finanţele instituţiilor publice – Regimul de finanţare a unor activităţi sau instituţii publice, Bugetele de venituri şi cheltuieli 
ale unor activităţi, Execuţia de casa a bugetelor instituţiilor publice. 
10.Ordinul M.F.P nr.2861/09.11.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare – ANEXA 1 – 
Norme privind privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii. 
11.Ordinul M.F.P. nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile, cu completările şi modificările ulterioare – 
Anexa 1 – Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile – A. Aspecte generale, B. 
Reconstituirea documentelor financiar contabile pierdute, sustrase sau distruse, C. Păstrarea și arhivarea registrelor de 
contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile și D1. Registrele de contabilitate obligatorii pentru entitățile care 
conduc evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă dublă. 
12.Ordinul M.F.P. nr.1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor 
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bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare – ANEXA 1 – NORME METODOLOGICE privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale. 
13.Hotărârea de Guvern nr.59/23.01.2003 privind infiintarea de catre Ministerul Sanatatii a unei activitati finantate integra l 
din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare , art.1-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


