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BIBLIOGRAFIE 

Pentru ocuparea postului vacant de conducere de Șef Serviciu în cadrul Serviciului Contabilitate, Financiar, 

Salarizare, Buget, Ordonanțare C.F.P.P  

 

1) Constituția României; 

2) O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3) O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 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. 161/2003 priv ind  unele măsuri  pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor  publice, a  funcţiilor   publice  şi   în  mediul  de  afaceri,  prevenirea  şi  

sancţionarea  corupţiei - Cartea I, Titlul IV, cu modificările şi completările ulterioare.  

6) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

7) Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

8)Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal ; 

9)  Legea nr. 207/2015  privind  Codul  de  procedură fiscală cu modificările şi completările 

ulterioare; 

10) Ordinul nr. 2.861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ; 

11)  Ordinul nr.1.792/2002 - 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; 

12)  Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, (r2) cu 

modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare ; 

13) Ordinul 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 fi nanciar preventiv propriu;  

14)  Ordinul nr. 2.634/2015  privind documentele financiar – contabile; 

15) Ordinul nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi p entru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare . 

16) OMFP nr. 517/2016  pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte 

din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

 


