
BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior 

 

 

Bibliografie examen promovare grad profesional pentru Serviciul 

Finaciar - contabilitate 

 

1. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

4. Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate 

în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. 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; 

7. 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;  

8.  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; 

9. 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; 



10. Art. 284 – 301, art. 412 – 450 și 490 – 501 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


