
 

                                                                                            

BIBILOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere director executiv 

adjunct al Direcției Economice 

 

1. Constituția României, republicată;  

2. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; - Partea  a-III-a Titlul I-VII, Partea a-IV-a Titlul I-III și Partea 
a – VI-a; 

5. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare - Titlul I Dispoziții generale 
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici; 

6. Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Titlul IV, 
Cap. III - Veniturile din salarii și asimilate salariilor; Titlul V, Cap. II - Contribuţiile de 
asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, Secțiunea 3 - Baza de 
calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat 
în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum 
şi în cazul persoanelor pentru care plata unor prestaţii sociale se achită de instituţii 

publice,   
8. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și  Codului specific de norme 

profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv 

propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 

11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii; 

12. Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

13. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

14. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

15. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

16. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Cap V 
Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice; 

 



17.  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 şi completările ulterioare;  

18. O.M.F.P. nr. 501/ 2013- pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi 

repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 

stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

19.  O.M.F.P. nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor 

de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a 

bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe 

nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, 

gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

20. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor privind 

reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

21. H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și valorificare a bunurilor 

aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

22. H.G. 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; 

23. Legea nr. 22/1969 pentru angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunuilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

24. Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice. 

 

 

 

 


