
BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ECONOMIST IA 

-Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, actualizata . 

-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal , actualizata. 

-OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 

conducerea contabilitatii institutiilor publice,Planul de conturi si instructiunile de 

aplicare a acestuia, actualizat . 

-OMFP 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind 

organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,Planul de conturi si 

instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005 si completate 

prin OMFP nr.1176/2018. 

-OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si 

oganizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale,cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

-Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile ,actualizat. 

-Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor 

proprii. 

-Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de 

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata cu 

modificarile ulterioare. 

-Ordinul 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea 

activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice 

-Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 

necorporale,republicata,actualizata. 

-HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele de 

functionare a mijloacelor fixe,actualizata. 

-Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor,constituirea de garantii si raspunderea 

in legatura cu gestionarea bunurilor. 

-Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri 

publice,actualizata. 



-Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din 

autoritatile si institutiile publice 

 

 

 

 

 

 

 

  TEMATICA EXAMEN DE PROMOVARE ECONOMIST IA 

 

1. Norme metodologice privind organizarea contabilitatii instituţiilor publice, planul de conturi şi 

instrucţiunile de aplicare ; 

2. Principii şi reguli bugetare ; 

3. Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

instituţiilor publice ;  

4. Conţinutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor privind activitatea 

financiară  şi contabilă ; 

5. Obiectul si continutul controlului financiar preventiv ; 

6. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile ; 

7. Formele de înregistrare în contabilitate ; 

8. Execuţia bugetară în instituţiile publice ; 

 9.Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv . 

 


