
TEMATICA 

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale; 

2. Funcţia publică şi funcţionarul public – Definiţii. Statutul funcţionarilor publici; 

3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare; 

4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament 

între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce 

priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex; 

5.Scopul si principiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

6. Semnificațiile termenilor și expresiilor utilizate în cadrul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice; Autorități contractante; Domeniu de aplicare. Exceptări; Activități de achiziție 

centralizată; 7.Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire; Modalități 

de atribuire; Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire; Executarea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru; Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică; 

Contravenții și sancțiuni. 

8. Înregistrarea, reînnoirea și recuperarea înregistrării în SEAP; Planificarea și pregătirea realizării 

achiziției publice; Realizarea achiziției publice; Remedii și căi de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziție publică - Notificarea prealabila si Contestația formulată pe cale 

administrativ-jurisdicțională; Termenul de contestare și efectele contestației; Elementele 

contestației; Soluționarea contestației; Suspendarea procedurii de atribuire; Soluțiile pe care le 

poate pronunța Consiliul. 

9. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare: 

Capitolul III - Procesul bugetar; Capitolul IV - Finanțele instituțiilor publice. 

10. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

Capitolul II - Organizarea și conducerea contabilității, Capitolul III -Registrele de contabilitate, 

Capitolul IV - Situații financiare. 

11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale. 

12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii. 

13. Ordin nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și 

completările ulterioare. - Dispoziții privind controlul financiar preventiv; 

14. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor 

derulate prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare; 

15. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare: Capitolul II - Salarizarea; 

16. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente 

unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – 

Forexebug, cu modificările și completările ulterioare; 

17. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și 

Patrimoniului National, cu modificările și completările ulterioare - Atribuțiile Direcțiilor Județene 

pentru Cultură; 

18. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare - Titlul III Instituții și organisme de specialitate cu atribuții în protejarea 

monumentelor istorice, art. 26. 


