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DIRECTIA GENERALA ECONOMICO - FINANCIARA
● Bd. Tomis nr. 51, Constanţa – 900725 ● Tel. : 0241-488446 / Fax : 0241-488445 ● e-mail : financiar@cjc.ro ●

Aprobat
Presedinte,
Lupu Mihai

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA
pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante - Director General,
Directia Generala Economico - Financiara

BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;
2. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
3. Ordinul nr. 1917/2005 emis de Ministerul Finantelor Publice pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii
institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de
aplicare a acestuia, actualizat;
4. Legea nr. 82/1991 – legea contabilitatii, republicata, actualizata;
5. Ordinul nr. 1792/2002 emis de Ministerul Finantelor Publice pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata
cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea
angajamentelor bugetare si legale, actualizat;
6. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar
preventiv, republicata, actualizata;
7. Ordinul nr. 923/2014 emis de Ministerul Finantelor Publice pentru aprobarea
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfasoara activitatea de control, republicat, actualizat;
8. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
9. Ordinul nr. 2861/2009 emis de Ministerul Finantelor Publice pentru aprobarea
Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, actualizat;
10. Ordinul nr. 3471/2008 emis de Ministerul Economiei si Finantelor pentru
aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor
fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, actualizat;
11. Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea
obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre
profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, actualizata;

12. Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si
penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor
masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, actualizata;
13. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata;
14. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
actualizata;
15. Lege-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, actualizata;
16. Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata;
17. Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata;
18. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, actualizata;
19. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
actualizata;
20. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, republicata, actualizata;
21. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si
barbati, republicata, actualizata;
22. Constitutia Romaniei, republicata.
TEMATICA

1. Legea nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;
 Capitolul I, Sectiunea a 2-a, „Dispozitii referitoare la bugetele locale pe
anul 2020”.
2. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
 Capitolul III, „Procesul bugetar”;
 Capitolul IV, „Imprumuturi”;
 Capitolul V, „Finantarea institutiilor publice”.
3. Ordinul nr. 1917/2005 emis de Ministerul Finantelor Publice pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii
institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de
aplicare a acestuia, actualizat;
 Capitolul II, „Aprobarea, depunerea si componenta situatiilor financiare”.
4. Legea nr. 82/1991 – legea contabilitatii, republicata, actualizata;
 Capitolul II, „Organizarea si conducerea contabilitatii”.

5. Ordinul nr. 1792/2002 emis de Ministerul Finantelor Publice pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata
cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea
angajamentelor bugetare si legale, actualizat;
 1.- „Angajarea cheltuielilor”,
 2 - „Lichidarea cheltuielilor”,
 3 - „Ordonantarea cheltuielilor”,
 4 - „Plata cheltuielilor”.
6. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar
preventiv, republicata, actualizata;
 Capitolul II, Sectiunea a II-a, „Dispozitii privind controlul financiar
preventiv propriu”.
7. Ordinul nr. 923/2014 emis de Ministerul Finantelor Publice pentru aprobarea
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfasoara activitatea de control, republicat, actualizat;
 Norme metodologice: B. – „Controlul financiar preventiv propriu”.
8. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
 Titlul VII, Capitolul VIII, Sectiunea 1, „Stingerea creantelor fiscale prin
executare silita – Dispozitii generale”.
9. Ordinul nr. 2861/2009 emis de Ministerul Finantelor Publice pentru aprobarea
Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, actualizat;
 Norme: „Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”.
10. Ordinul nr. 3471/2008 emis de Ministerul Economiei si Finantelor pentru
aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor
fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, actualizat;
 Norme metodologice: Capitolul I, „Reguli generale privind reevaluarea
activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice”.
11. Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea
obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre
profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, actualizata;
 Capitolul III, „Contracte intre profesionisti si autoritati contractante”;
 Capitolul IV, „Costurile de recuperare a creantei”.
12. Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si
penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor
masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, actualizata;
 Capitolul I, „Dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru
obligatii banesti”.

13 Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata;
 Capitolul I, „Dispozitii generale”;
 Capitolul II, „Reguli generale de participare si desfasurare a
procedurilor de atribuire”;
 Capitolul III, „Modalitati de atribuire”;
 Capitolul IV, „Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire”;
 Capitolul V, „Executarea contractului de achizitie publica/acorduluicadru”;
 Capitolul VI, „Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitie
publica”.
14. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
actualizata;
 Capitolul I, „Dispozitii generale si organizatorice”;
 Capitolul II, „Planificarea si pregatirea realizarii achizitiei publice”;
 Capitolul III, „Realizarea achizitiei publice”;
 Capitolul IV, „Executarea contractului de achizitie publica/acorduluicadru.
15. Lege-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, actualizata;
16. Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata;
17. Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata;
18. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, actualizata;
19. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
actualizata;
 Partea a III-a, Titlul V, Capitolul VI, Sectiunea 1, „Constituirea
consiliului judetean”;
 Partea a III-a, Titlul V, Capitolul VII, Sectiunea a 2-a, „Rolul si
atributiile presedintelui consiliului judetean”;
 Partea a VI-a, Titlul II, „Statutul functionarilor publici”;
 Partea a VI-a, Titlul III, „Personalul contractual din autoritatile si
institutiile publice”.

20. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, republicata, actualizata;
 Capitolul II, Sectiunea I, „Egalitatea in activitatea economica si in
materie de angajare si profesie”.
21. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si
barbati, republicata, actualizata;
 Capitolul III, „Egalitatea de sanse si de tratament in ceea ce priveste
accesul la educatie, la sanatate, la cultura si la informare”;
 Capitolul IV, „Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce
priveste participarea la luarea deciziei”.
22. Constitutia Romaniei, republicata;
 Titlul II, Capitolul II, „Drepturile si libertatile fundamentale”,
 Titlul II, Capitolul III, „Indatoririle fundamentale”;
 Titlul III, Capitolul V, Sectiunea a 2-a, „Administratia publica locala”.

Director General Adjunct,
Cristache Florina

Intocmit,
Sef Serviciu Financiar,
Blacioti Georgeta

