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1. Constituţia României, republicată;  

2.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

5. Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și 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. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

8. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu 

modificările și completările ulterioare; 

10. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile; 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATICĂ: 

 

1. Constituţia României, republicată: reglementări privind Constituția României; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare: reglementări privind statutul 

funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice;  

3. O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: reglementări în 

domeniul prevenirii şi sancţionării tuturor formelor de discriminare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: reglementări în domeniul 

egalității de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

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

ulterioare: reglementări privind dispozițiile generale, principiile, regulile și 

resposabilitățile, procesul bugetar, precum și finanțarea instituțiilor publice; 

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: reglementări privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor; 

7. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare: reglementări privind organizarea și conducerea contabilității, 

registrele de contabilitate, situațiile financiare, contabilitatea Trezoreriei 

Statului şi a instituţiilor publice, contravențiile și infracțiunile; 

8. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare: dispoziții 

generale privind controlul financiar preventiv și dispoziții privind controlul 

financiar preventiv propriu; 

9. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu 

modificările și completările ulterioare: reglementări privind normele metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și codul 

specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de 

control financiar preventiv propriu; 

10. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile: reglementări privind normele generale de întocmire și utilizare a 

documentelor financiar-contabile și normele specifice de utilizare a 

documentelor financiar-contabile; 

 

 


