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DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA 

 

PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT ÎN VEDEREA 

OCUPĂRII FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE DE 

INSPECTOR  ASISTENT  -  SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE 

DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE  

ECONOMICE 

 
Nr.  

crt. 

Bibliografie Tematică 

1. Constituția României, republicată Cunoașterea și respectarea legislației în 

vigoare 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

Cunoașterea și respectarea legislației în 

vigoare 

3. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de 

tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

Egalitatea de șanse și de tratament între 

femei și bărbați 

4. Ordonanța Guvernului 137/2000 privind prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de discrimire, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare  

Prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare 

5. Legea contabilității 82/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare  

Cunoașterea legislației și aplicarea acesteia 

6. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1792/2002 

pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor instituției publice, precum și organizarea, 

evidența și raportarea angajamentelor bugetare și 

legale, cu modificările și completările ulterioare 

Cunoașterea legislației și aplicarea acesteia 

7. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2634/2015 

privind documentele financiar contabile, cu 

modificările ți completările ulterioare 

Cunoașterea legislației și aplicarea acesteia 

8. Legea bugetului de stat pe anul 2021 Cunoașterea legislației și aplicarea  

acesteia 

9. Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, ciu 

modificarile si completarile ulterioare 

Cunoașterea legislației și aplicarea  

acesteia 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

DISAGILA NICOLETA ISABELA 
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DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA 

 

PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT ÎN VEDEREA 

OCUPĂRII FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE DE 

INSPECTOR  SUPERIOR  - SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE 

DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE  

ECONOMICE 

 

 
Nr.  

Crt. 

Bibliografie Tematică 

1. Constituția României ,republicată Cunoașterea și respectarea legislației în 

vigoare 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

Cunoașterea și respectarea legislației în 

vigoare 

3. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de 

tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

Egalitatea de șanse și de tratament între 

femei și bărbați 

4. Ordonanța Guvernului 137/2000 privind prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de discrimire, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare  

Prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare 

5. Legea contabilității 82/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare  

Cunoașterea legislației și aplicarea acesteia 

6. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2021 

Cunoașterea legislației și aplicarea acesteia 

7. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1792/2002 

pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor instituției 

 publice, precum și organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 

 

Cunoașterea legislației și aplicarea acesteia 

8. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2634/2015 

privind documentele financiar contabile, cu 

modificările ți completările ulterioare 

Cunoașterea legislației și aplicarea acesteia 

  

 

 



 

 

 
 

 

 
9. Legea 213/1998 privind proprietatea publică și 

regimul juridic al acesteia, cu modificările și 

completările ulterioare 

Cunoașterea legislației și aplicarea acesteia 

10. Legea bugetului de stat pe anul 2021 Cunoașterea legislației și aplicarea  

acesteia 

11. Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu  

modificarile si completarile ulterioare 

Cunoașterea legislației și aplicarea  

acesteia 

12 OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv și a Codului specific de 

norme profesionale pentru persoanele care desfășoară 

activitatea de control financiar preventiv propriu , cu 

modificarile si completarile ulterioare 

Cunoașterea legislației și aplicarea  

acesteia 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

DISAGILA NICOLETA ISABELA 
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