
Bibliografie Compartiment Contabilitate 

 

1.Ordonanta 82/1991 a contabilitatii  cu modificarile si completarile ulterioare; 

2.legea 273/2006 a finantelor publice locale cu modificarilesi completarile ulterioare 

3.Ordonanta 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice- republicata 

4.Ordin 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-republicata 

5.Ordonanta 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv*) - 
Republicare 

6.OMFP 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii-
republicata 

7.Legea 82/1991 - Legea contabilitatii -republicata 

8.Constitutia Romaniei, republicata 
 
9.Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 
10.OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 
11.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
Tematica Compartiment Contabilitate 

 

1.Ordonanta 82/1991 a contabilitatii  cu modificarile si completarile ulterioare;- integral 

2.legea 273/2006 a finantelor publice locale cu modificarilesi completarile ulterioare;-
integral 

3.Ordonanta 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice- republicata;-integral 

4.Ordin 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-republicata-integral 

5.Ordonanta 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv*) – 
republicata-integral 



6.OMFP 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii-republicata - 
integral 

7.Legea 82/1991 - Legea contabilitatii -republicata - integral 

8.Constitutia Romaniei, republicata - integral 
 
9.Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
10.OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare;-integral 
 
11.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu 
modificarile si completarile ulterioare;- integral 
 
 
BIBLIOGRAFIE – COMPARTIMENT EXECUTARE  SILITA 
 
                 

1.Constitutia Romaniei, republicata 
 
2.Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
3.OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 
4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 
5.Legea 207/2015 – Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare; 

  

 6. Titlul IX din Legea 227/2015 -Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
7.LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, 
descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării 
pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor 
date; 
 

 

 

 

 



 

TEMATICA COMPARTIMENT EXECUTARE  SILITA 
 
                 

1.Constitutia Romaniei, republicata - integral 
 
2.Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare; - 
integral 
 
3.OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare; - integral 
 
4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu 
modificarile si completarile ulterioare- integral 
 
5.Legea 207/2015 – Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare. - 
integral 

  

 6. Titlul IX din Legea 227/2015 -Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
7.LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, 
descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării 
pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor 
date- integral 
 

 

BIBLIOGRAFIE – COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE 
1.Constitutia Romaniei, republicata; 
 
2.Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;  
 
3.OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  
 
4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 

5.Ordin 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, modificarile si completarile ulterioare; 

 

6.Legea nr.571/2003 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 



7.Decretului 209/1976  privind regulamentul operatiunilor de casa ale unitatilor socialiste cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 

 
TEMATICA COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE 
1.Constitutia Romaniei, republicata- integral 
 
2.Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare; - 
integral 
 
3.OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificarile si completarile ulterioare; - integral 
 
4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati cu 
modificarile si completarile ulterioare- integral 
 

5.Ordin 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, modificarile si completarile ulterioare- integral 

6.Legea nr.571/2003 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare. - 
integral 

7.Decretului 209/1976  privind regulamentul operatiunilor de casa ale unitatilor socialiste cu 
modificarile si completarile ulterioare. - integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


