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Bibliografie și tematică 

Expert grad profesional II din cadrul Compartimentului economic administrativ 

 
1. Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea și functionarea Inspectiei de 

Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalatiilor de Ridicat, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
4. Legea nr. 82/1991 a contabilitătii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
5. HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele 

normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; 
6. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea si plata institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta 
si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

7. Decretul nr. 209/1976 prntru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa ale 
unitatilor socialiste; 

8. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si 
raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor si 
institutiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

9. HG nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si 
institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in 
cazul deplasarii in interesul serviciului; 

10. OMFP nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia 
bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor 
publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate 
integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor 
creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului 
de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile 
publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

11. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 
conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile 
publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
12. OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 
13. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 
14. OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
15. OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale 
pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, 
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republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
16. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operatiunile de 

încasări si plăti în numerar si pentru modificarea si completarea OUG nr. 193/2002 
privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

17. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
Capitolul III – Venituri din salarii și asimilate salariilor, Titlul V – Contribuții sociale 
obligatorii; 

18. OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
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