
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBILIOGARFIE 

la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuţie vacante de CONSILIER, 

Clasa I, nivel studii S, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, Direcţia 

economică, 

 

 

1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, PARTEA  a VI-a, Statutul funcționarilor publici,   

prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului 

plătit din fonduri publice ( TITLUL I şi TITLUL II de la art.365 – la art. 537) ;  

2. O.G. nr.137/2000 privind  prevenirea  şi  sancţionarea  tuturor  formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările  şi  completările  ulterioare; 

3. Constituția României; 

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. 82/1991 (*republicată*) a contabilităţii, cu  toate  modificările  și  completările 

ulterioare. 

6. 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: 

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

8. 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; 

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

instituţiilor  publice; 

10. O.M.F.P. nr.3471/2008  pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi 

amortizarea  activelor  fixe  corporale  aflate  în  patrimoniul  instituţiilor  publice; 

11. O.M.F.P. nr.2861/2009  pentru  aprobarea  Normelor  privind  organizarea  şi efectuarea 

inventarierii  elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor   şi capitalurilor   proprii; 

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

aparţinând  instituţiilor  publice; 

13. 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; 

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

instituţiile  publice; 

15. O.M.F.P. nr.517/2016 pentru aprobarea de procedure aferente unor module care fac parte din 

procedura de funcţionare a sistemului national de raportare- Forexebug,  cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Tematica 
1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, PARTEA  a VI-a, Statutul funcționarilor publici,   

prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului 

plătit din fonduri publice ( TITLUL I şi TITLUL II de la art.365 – la art. 537) ;  

2. O.G. nr.137/2000 privind  prevenirea  şi  sancţionarea  tuturor  formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările  şi  completările  ulterioare; 

3. Constituția României; 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

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. 82/1991 (*republicată*) a contabilităţii, cu  toate  modificările  și  completările 

ulterioare. 

6. 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, CAP. III- 

Prevedreri referitoare la elementele de bilanț, CAP.VIII- Monografie privind înregistrarea în 

contabilitate a principalelor operațiuni. 

7. O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind  documentele  financiar-contabile, Anexa nr.1.Norme  generale 

de întocmire și utilizare a documentelor financiar - contabile. 

8. 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; 

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

instituţiilor  publice; 

10. O.M.F.P. nr.3471/2008  pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi 

amortizarea  activelor  fixe  corporale  aflate  în  patrimoniul  instituţiilor  publice; 

11. O.M.F.P. nr.2861/2009  pentru  aprobarea  Normelor  privind  organizarea  şi efectuarea 

inventarierii  elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor   şi capitalurilor   proprii; 

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

aparţinând  instituţiilor  publice,  Art.1- 4, Anexa 1; 

13. 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; 

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

instituţiile  publice, – Art.4; 

15. O.M.F.P. nr.517/2016 pentru aprobarea de procedure aferente unor module care fac parte din 

procedura de funcţionare a sistemului national de raportare- Forexebug,  cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Subiectele pentru proba scrisă se vor stabili atât din bibliografie cât şi din tematică. 

 

 

 

 

 

 

  

 


