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BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE  

INSPECTOR PRINCIPAL – BIROU CONTABILITATE 

 
• Legea nr. 202 / 2006, privind organizarea şi funcţionarea A.N.O.F.M., cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Constituţia României, republicată ; 

• Legea nr. 188 / 1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Legea nr. 7 / 2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

• Legea nr. 76 / 2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

• H.G. nr. 174 / 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76 / 

2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

• Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 

• Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea și plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum și organizarea, evidenţa și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

• Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

• Ordin nr. 2634/2015  privind documentele financiar-contabile; 

• Ordin nr. 2373/2016 pentru modificarea si completarea normelor metodologice privind 

organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii 

publice și instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr.1917/2005; 

• O.U.G nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și                  

completarea unor acte normative; 

• H.G nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordin nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și 

amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

• Hotarare nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

• Ordin nr. 221/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea șsi 

amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin 

ordinul ministrului economiei și finanţelor nr.3.471/2008; 

• Ordin nr. 2373/2016 pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind 

organizarea și conducerea contabilitatii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii 

publice și instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr.1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
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• H.G nr.1.860/2006 privind drepturile și obligaţiile personalului autorităţilor și institutţiilor 

publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în 

cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotararea nr.1.677/2008 pentru modificarea și completarea anexei la H.G.1860/2006 privind 

drepturile și obligaţiile personalului autorităţilor și instituţiilor publice pe perioada delegării 

și detașării în altă localitate, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Decret nr.209/1976, pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Lege nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări și plăţi 

în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Legea nr. 22/1969 pentru angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii și răspunderea în 

legatură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Hotărârea nr. 264/2003 pentru stabilirea acţiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriile, 

procedurile și limitele pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

• O.U.G nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor 

angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și 

necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, 

modificată și completată prin Ordonanţa Guvernului nr.54/1997, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• O.G nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
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