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BIBLIOGRAFIE /TEMATICĂ 

      Pentru  

                                                 CONCURS DE RECRUTARE  

                                                                            din data de  

          06.06.2022 

          pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de 

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, clasa I, grad profesional Superior, ID 552749, 

la Compartimentul Financiar – Contabilitate, Salarizare, Administrativ, Achiziții Publice. 

 

Bibliografie: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

6. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziții publice/acordurilor cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

7. LEGE nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 

servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor 

8.  Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice actualizată. 

9. Legea contabilității nr. 82/1991 actualizată 

10. Ordinul nr.1.792/2002 – Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor 

bugetare și legale. 

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

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

12. Ordinul 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. 

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

prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare 

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

și completările ulterioare: Capitolul II - Salarizarea; 

15. Ordinul ministerului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile 

publice și instrucțiunile de aplicare a acestui; 
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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; 

18. Hotărârea Guvernului nr.387/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor, 

direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului 

București, și Administrația Fondului Cultural Național a unor activități finanțate integral din venituri 

proprii; 

 

Tematica   

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu  

modificările și completările ulterioare; 

5.Scopul si principiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Semnificațiile termenilor și 

expresiilor utilizate în cadrul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Autorități contractante; 

Domeniu de aplicare. Exceptări; Activități de achiziție centralizată;   

6. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziții publice/acordurilor cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

7. 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. 

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

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

9. 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. 

10. 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. 

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

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

12. 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; 

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

prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și  completările ulterioare: Capitolul II - Salarizarea; 

15. Ordinul ministerului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile 

publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia; 
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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. Hotărârea Guvernului nr. 387/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor, 

direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului 

București, și Administrația Fondului Cultural Național a unor activități finanțate integral din venituri 

proprii; 

 

                 Director Executiv,                                                              Întocmit,  

                Dr. Simona Drob                                                            Consilier superior, 

                                                                                                      Luchian Liliana Mirela 


