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Direcția Economică: Serviciul Financiar – Contabilitate 
 
 
Act normativ Descriere 

Legea  nr.82/1991 a contabilităţii, cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
Legea  nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare 
Legea  nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare 
Legea  nr.215/2001 administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
Legea  nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 
Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr.226/2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, cu modificările și 
completările ulterioare 

O.M.F.P. nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din 
procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug 

O.M.F.P. nr.2.021/ 2013 
 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea 
şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 

O.M.F.P. nr.547/2009 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice  privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea  şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

O.M.F.P. nr.1917/2005 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi  conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare 

O.M.F.P. nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice 

O.M.F.P. nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile 

O.M.F.P. nr.246/2005 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea 
ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) cu modificările și 
completările ulterioare 

O.M.F.P. nr.1792/2002 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu toate modificările și 
completările ulterioare 

H.G. nr.1031/1999 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale 



Act normativ Descriere 

O.M.F.P. nr.1248/2012 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. 
(13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare 
şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor 
raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 629/2009 

O.M.F.P. nr.416/2013 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi 
depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a 
unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 629/2009 

O.M.F.P. nr.1998/2019 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale 
instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice 

O.M.F.P. nr.1801/2020 

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 

O.M.F.P. nr.129/ 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 

O.M.F.P. nr.1.998/ 2019 
 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale 
instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice 

O.M.F.P. nr.629/ 2009 
 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor 
raportări financiare lunare în anul 2009 

O.M.F.P.  nr.3.265/ 2019 
 

privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare 
întocmite  începând cu finele trimestrului III al anului 2019 

O.M.F.P. nr.1/ 2020 
 

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 
3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor 
financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum şi 
de modificare şi completare a altor acte normative în domeniul contabilităţii 
instituţiilor publice 

O.M.F.P. nr.2.116/2020 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice  
în domeniul contabilităţii instituţiilor publice 

O.M.F.P. nr.1998/2019 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale 
instituţiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea 
altor norme metodologice în domeniul contabilității publice 

O.M.F.P. nr.629/2009 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor 
raportări financiare lunare în anul 2009 

Decret  nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste 



Act normativ Descriere 

Legea  nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legatura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste 

H.G.  nr.714/2018 
privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice  
pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării 
în interesul serviciului 

H.G.  nr.518/1995 
privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate 
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificările și 
completările ulterioare 

O.G.  nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile 
publice 

O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice 

O.M.F.P. nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice 

O.M.F.P. nr.221/2015 
pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin 
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 

H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe 

Legea  nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu 
modificările și completările ulterioare 

H.G. nr.909/1997 
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 

H.G. nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe 

O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 
aparţinând instituţiilor publice 

O.G.  nr.112/2000 
pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare 
a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale 

O.M.F.P. nr.2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

H.G. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale 
Legea  nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

H.G.  nr.325/2018 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea  condiţiilor de 
înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora  se 
stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată  în proiecte 
finanţate din fonduri europene nerambursabile 

O.U.G. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

O.U.G.  nr.48/2005 pentru reglementarea unor masuri privind numarul de posturi si cheltuielile de 
personal in sectorul bugetar 



Act normativ Descriere 

O.M.F.P.  nr.166/2006 

privind stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal 
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru 
reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal 
în sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 367/2005 

O.M.F.P. nr.611/2019 
Ordin Min. Muncii 
nr.138/2019 
Ordin Min. Sănătății 
nr.127/2019 

pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de 
gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 

O.M.F.P. nr.587/2016 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru 
declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
reţinere la sursă 

Ordin Agenția Națională 
de Administrare Fiscală 
nr.48/2019 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 "Declaraţie 
informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din 
investiţii, pe beneficiari de venit" şi 207 "Declaraţie informativă privind 
impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi" 

H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din unităţile bugetare 

O.U.G. nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 

H.G. nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plata 

O.U.G. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

O.M.F.P. nr.86/2005 pentru reglementarea plăţii salariilor la instituţiile publice 

H.G. nr.714/2018 
privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice  
pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării 
în interesul serviciului 

O.U.G. nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene  şi pentru 
completarea unor acte normative 

Legea nr.260/2018 privind instituirea unor măsuri  în domeniul fondurilor europene şi pentru 
completarea unor acte normative 

O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare 

H.G. nr.93/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 
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