
  

 

Bibliografie/tematică 
pentru funcţia publică de execuție de inspector, grad profesional asistent  

la Compartiment contabilitate, urmărire, raportări: 

 

 

• Bibliografie: 

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 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

6. Ordin nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

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

8. 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; 

9. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

10. 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 ulterioare; 
 

• Tematica:  

1. Constituţia României, republicată: 

- Titlul I - Principii generale, 

- Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, 

- Titlul III - Autorităţile publice, 

- Titlul IV -  Economia și finanțele publice. 

2. Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: 

- PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 

din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice: 

o Titlul I - Dispoziţii generale, 

o Titlul II - Statutul funcţionarilor publici, 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Cap. I -  Principii şi definiţii, 

- Cap. II  - Dispoziţii speciale. 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

- Cap. I – Dispoziţii generale, 

- Cap. II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, 

- Cap. III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la 

sănătate, la cultură şi la informare, 

- Cap. IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea 

deciziei, 

- Cap. VI - Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de 

sex. 



  

 

5. Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

6. Ordin nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

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

8. 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; 

9. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

10. 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 

ulterioare; 
 


