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A. POST: 
 

1. Inspector de specialitate (S) gr. IA, poziția 169 (Compartiment Financiar-Contabilitate) 
 
 

B. TEMATICA: 
 

 

- Contabilitatea instituţiilor publice. Principii de bază ale contabilităţii, particularităţi privind 
organizarea contabilităţii la instituţiile publice, reglementări contabile specifice activității de 
gestiune a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. 

- Inventarierea patrimoniului. Cadrul legal, înregistrarea, scoaterea din funcţiune, valorificarea, 
declasarea şi casarea bunurilor de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. 

- Amortizarea mijloacelor fixe. Regimuri de amortizare la instituțiile publice. 

- Evidența mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar și documentele de evidență a mijloacelor 
fixe și a obiectelor de inventar. 

- Finanţarea instituţiilor publice. Cadru general, principiile şi procedurile privind formarea, 
administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice. Particularităţi ale finanţării instituţiilor 
publice de cultură. 

- Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia bugetară la instituţiile publice de cultură. Principiile 
de bază ale elaborării şi execuţiei bugetului, etapele elaborării, mecanismul aprobării bugetului 
în instituţiile publice finanţate din bugetul local, execuţia bugetară. Clasificaţia bugetară. 

- Procedură privind modulul “înregistrarea angajamentelor legale şi angajamentelor bugetare în 
sistemul de control al angajamentelor”. 
 

 
C. BIBLIOGRAFIE  

 
 

1. HG nr. 966/1998 pentru modificarea şi completarea HG nr. 841/1995 privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice disponibila la: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16627;  

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare  

3. Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

4. HGR nr. 442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă, ale 
Municipiului Bucureşti, republicată în 1997 cu modificările şi completările ulterioare  

5. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare  

6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare  

7. Ordinul nr. 1792/2002 al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata angajamentelor bugetare şi 
legale cu modificările şi completările ulterioare 

8. Ordinul nr. 2002/2013 cu modificările şi completările ulterioare, pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16627


publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, 
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005  

9. Ordinul nr. 2861/2009 al Ministrului Finanţelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea  
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu 
modificările şi completările ulterioare  

10. Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare  

11. Ordinul 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 cu modificările şi 
completările ulterioare  

12. Ordinul nr. 2332/2017 privind modificarea Ordinului ministrului 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 cu modificările şi completările 
ulterioare  

13. Ordinul nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din 
procedura de funcţionare a sistemului national de raportare – Forexebug cu modificările şi 
completările ulterioare  

14. Ordinul nr. 128/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice 
nr. 517/2016 pentru aprobarea de procedure aferente unor module care fac parte din procedura 
de funcţionare a sistemului national de raportare – Forexebug cu modificările şi completările 
ulterioare 

15. Ordinul nr. 2407/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor 
publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de procedure aferente unor module care fac parte din 
procedura de funcţionare a sistemului national de raportare – Forexebug cu modificările şi 
completările ulterioare  

16. H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestiunea bunurilor materiale cu modificările şi completările 
ulterioare  

17. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea garanțiilor și răspunderea în 
legătură cu gestiunea bunurilor agenților economici, autorităților și instituțiilor publice cu 
modificările şi completările ulterioare  

18. O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările şi completările 
ulterioare  

19. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare  

20. H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe cu modificările şi 
completările ulterioare  

21. Legea nr. 201/2003 pentru aprobarea OUG 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor 
derulate prin trezoreria statului cu modificările şi completările ulterioare 

22. Regulamentul de organizare și  funcționare al  Bibliotecii Metropolitane București aprobat prin 

HCGMB nr. 385/2019 disponibil la:  https://www.bibmet.ro/wp-content/uploads/2019/08/ROF-

BMB_aprobat-2019.pdf 

 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/bmb/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp132064/00088987.htm
https://www.bibmet.ro/wp-content/uploads/2019/08/ROF-BMB_aprobat-2019.pdf
https://www.bibmet.ro/wp-content/uploads/2019/08/ROF-BMB_aprobat-2019.pdf

