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BIBLIOGRAFIA 

pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de consilier IA - Serviciul Economic 
 

1. Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  

2. Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate 
imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare 
și funcționare ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Ordonaţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
4. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
6. O.M.F.P.nr.1792/2002 Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și 
raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Ordonanța nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv 
propriu, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

8. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi 
instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi ulterioare. 

      9.  O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
            inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 
      10. Hotărârea 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului pe perioada delegării şi 
           detaşării în altă localitate; 
      11. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
      12. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
             referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.  
             98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
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TEMATICA 

pentru concursul de ocupare a postului de consilier IA 
în cadrul Serviciului Economic 

 
 

1. Atribuțiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 
2. Atribuţiile Centrului Naţional de Cartografie;  
3. Atribuțiile, competențele și responsabilitățile Serviciului Economic; 
4. Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului 

contractual din administrația publică; 
5. Organizarea si conducerea contabilităţii; 
6. Registrele de contabilitate; 
7. Principii și reguli bugetare; 
8. Execuţia bugetară; 
9. Finantele instituţiilor publice; 
10. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor; 
11. Amortizarea; 
12. Aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare; 
13. Drepturile si obligatiile presonalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada 

detasarii si delegarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in interesul 
serviciului. 

14. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
      capitalurilor proprii. 
15. Obiectul controlului financiar preventiv; 

           16. Dispozitii generale prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 
            modificările şi completările ulterioare; 
           17. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire; 
           18. Criterii de atribuire; 
           19. Organizarea si desfăşurarea procedurii de atribuire; 
           20. Executarea contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru; 
           21. Dispoziţii generale si organizatorice prevăzute de HG 395/2016; 
           22. Etapele procesului de achiziţie publică; 
           23. Procesul de verificare şi evaluare. 
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