
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

      

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea postului de INSPECTOR PRINCIPAL - Biroul economico-

financiar, de resurse umane, juridic şi administrativ 

 

1. Legea 161 din 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si combaterea 

coruptiei 

2. Legea 188 din 1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare 

3. Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind 

Statutul functionarilor publici 

4.  Legea 500 din 2002 privind Finantele Publice 

5.  Legea anuala privind bugetul de stat pe anul 2007  Legea nr.486 din 2006 

6.  Legea nr.82 din 1991 – Legea contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare 

7. Hotararea Guvernului nr.412 din 2005 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu modificarile si completarile 

ulterioare 

8.  Hotarirea de Guvern nr.925 din 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonaţa de 

Urgenta nr.34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 

de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

9. Ordonata de Urgenta nr.34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 

servicii 

10. Ordinul 1792 din 2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, 

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

evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale 

11. Ordinul nr.1917 din 12 decembrie 2005, pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi 

pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia 

12. Decretul nr.209 din 1976 privind operatiunile de casa.   
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