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BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA  
pentru organizarea concursului de ocupare prin recrutare a postului vacant de director executiv 

al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad 
 

A.  B I B L I O G R A F I E 
 

1. Constituţia României, republicată în  Monitorul Oficial nr. 767/2003;  

2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în  

Monitorul Oficial nr. 326/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, în  Monitorul Oficial nr. 166/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi 

completările ulterioare,  publicată în  Monitorul Oficial nr. 555/2019:  Partea I, Dispoziţii generale, Partea a 

III –a, Administraţia publică locală, Titlul I – Dispoziţii generale, Titlul V – Autorităţile administraţiei publice 

locale: Cap. I – Dispoziţii generale, Cap. III – Consiliul Local, Cap. IV – Primarul, Cap. VIII - Actele autorităţilor 

administraţiei publice locale, Partea a VI-a, Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 

contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I - Dispoziţii 

generale, Titlul II - Statutul funcţionarilor publici; 

5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 454/2008; 

6. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 618/2006; 

7. Legea nr. 69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 472/2020; 

8. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv,  

republicată în Monitorul Oficial nr. 799/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 

şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 

542/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 1186/2005; 
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11. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 

cu modificările şi completările ulterioare, publicat în  Monitorul Oficial nr. 704/2009; 

12. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  publicat în Monitorul Oficial nr. 37/2003; 

13. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 

profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr.28/2016. 
 

B.  T E M A T I C A 

 

1. Reglementări privind principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle 

fundamentale ale cetăţenilor. 

2. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului, prevenirea şi sancţionarea formelor de discriminare. 

3. Reglementări privind măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate criteriul de sex. 

4.Reglementări privind administraţia publică locală şi funcţia publică. 

5. Reglementări privind contabilitatea: organizarea şi conducerea contabilităţii, registrele de contabilitate, 

situaţiile financiare, contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice şi reglementări privind 

contravenţiile şi infracţiunile la prevederile legii contabilităţii. 

6. Reglementări privind finanţele publice locale: principii şi reguli bugetare, procesul bugetar, investiţii 

publice locale, execuţie bugetară, împrumuturi, finanţarea instituţiilor publice, criza financiară şi 

insolvenţa  unităților administrativ-teritoriale, sancţiuni. 

7. Reglementări privind normele metodologice referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 

legale. 

8. Reglementări privind normele de organizare şi efectuare a inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

9. Reglementări privind controlul intern şi controlul financiar preventiv propriu. 

10. Reglementări privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 

şi capitalurilor proprii 

11. Reglementări privind unele normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice. 

12. Reglementări privind responsabilitatea fiscal-bugetară. 
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