
 
 
 
 
 

Anexă la Dispoziția nr.278 din data de 14.11.2022 
 
 
 

Bibliografia 
concursului de recrutare 

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de conducere vacante 
de Șef birou financiar contabil impozite și taxe în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Nucet 
 
 

 
 

Bibliografia: 
1. Constituţia României, republicată; 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Ministrului Finanţelor nr.1792/2002 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 si 
completările ulterioare; 
7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
8. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 Republicată, privind controlul intern/managerial şi 
controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.923/2014, Republicat, 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 
financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare; 
10. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Tematica: 
1. Constituţia României, republicată: 
a) Principii generale, prevăzute la titlul I; 
b) Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, prevăzute în titlul II; 
c) Administraţia publică: secţiunea Administraţia publică locală, prevăzută la titlul III, cap.5, 
secţiunea a 2-a; 
2. Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare. 
a). Partea a VI-a, Titlul I: Dispoziţii generale; 
b). Partea a VI-a , Titlul II - Statutul funcţionarilor publici: 
- Capitolul I - Dispoziţii generale; 
- Capitolul II - Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici; 
- Capitolul V - Drepturi şi îndatoriri; 



- Capitolul VI - Cariera funcţionarilor publici; 
- Capitolul VIII - Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici; 
- Capitolul IX - Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu; 
3. Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
- Capitolul II Secţiunea II – Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la 
alte servicii, bunuri şi facilităţi; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
a) Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; 
b) Capitolul IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la 
luarea deciziei; 
5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare - 
integral 
6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si 
completarile ulterioare - integral 
7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestui, cu modificarile si completarile ulterioare - 
integral 
8. Ordonata Guvernului nr.119/1999 republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul 
financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare - integral 
9. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 923/2014, republicat, 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 
financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare – integral 
10. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
a) Capitolul II – Organizarea şi conducerea contabilităţii; 
b) Capitolul V – Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice. 
 

PRIMAR               RESPONSABIL RESURSE UMANE, 
Luisa Marioara BĂRBOIU                              Elena Daniela CATRINA 
             
 


