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Consilier, clasa I grad profesional principal, la Serviciul Financiar Contabil 
 

Bibliografia și tematica de concurs 
 

Bibliografie:  
1. Constituția României; 
2. Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57 din 03.07.2019; 
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 finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
6.Ordinul emis de Ministerul Finanţelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice , planul de conturi pentru instituţii 
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şi completările 
ulterioare; 
8. Hotărârea nr. 392 din 14 mai 2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al 
judeţelor; 
9. Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi  capitalurilor proprii; 
10. Hotărârea nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice; 
11. Ordinul nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 
  Tematică: 

1. Reglementări privind Constituția României;  
2. Reglementări privind Codul administrativ - Partea a VI a –Titlul I,Titlul II – Statutul funcţionarilor 
publici;  
3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale 
omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare;  
4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 
5. Principii și reguli bugetare; Dispoziții privind veniturile și cheltuielile bugetare; Conținutul și structura 
bugetelor; Reglementări privind execuția bugetară; 
6. Reglementări privind înregistrarea în ordine cronologică și sistematică a operațiunilor de încasări și 
plăți pe baza documentelor justificative; simbolizarea conturilor debitoare și creditoare în documentele de 
contabilitate; funcțiunea conturilor contabile; 
7. Reglementări privind plata cheltuielilor publice; 
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8. Reglementări privind întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 
municipiilor; 
9. Reglementări privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 
şi  capitalurilor proprii; 
10. Reglementări privind transmiterea fără plată şi valorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice; 
11. Reglementări  privind utilizarea documentelor financiar-contabile (contabilitate generală, mijloace 
bănești și decontări). 
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