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BIBLIOGRAFIE  
pentru funcţia publică de conducere de director executiv, vacantă,  

în cadrul Direcției economice: 
 

 

 

 

1. Constitutia Romaniei republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare;  

5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 82/1991-Legea contabiliăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta 

si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările 

ulterioar; 

10. O.M.F.P. nr.1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările și completările ulterioare; 

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

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii; 

12. Titlul I, V, IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

13. Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată; 

14. Ordinul nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate 

prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003; 

15. Hotărârea nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, 

procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 


