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BIBLIOGRAFIE 
Pentru susţinerea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior 

de consilier gr. I – Serviciului Economic,  
din cadrul Centrului Naţional de Cartografie 

 
 
 

1. Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

2. Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei 
oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, a Centrului Național de Cartografie și a  
regulamentelor de organizare şi funcționare a acestora. 

3. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
4. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
5. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
6. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi ulterioare. 

7. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

8. O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

9. O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

10. O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile. 
11. Decretul nr. 209/1976 privind regulamentul operaţiilor de casă. 
12. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 
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TEMATICA 
 

Pentru susţinerea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior 
de consilier gr. I – Serviciului Economic,  

din cadrul Centrului Naţional de Cartografie 
 
 
 

1. Principalele atribuții ale Centrului Național de Cartografie.  
2. Tipurile de relații care se regăsesc în cadrul Centrului Național de Cartografie. 
3. Principalele atribuții ale Serviciului Economic. 
4. Principii aplicabile conduitei profesionale a functionarilor publici si a personalului 

contractual din administratia publica. 
5. Organizarea și conducerea contabilității. 
6. Registrele de contabilitate. 
7. Principii și reguli bugetare. 
8. Finanțele instituțiilor publice. 
9. Angajamentul bugetar. 
10. Lichidarea cheltuielilor. 
11. Ordonanțarea cheltuielilor. 
12. Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale. 
13. Consideratii generale privind conceptul de control intern managerial. 
14. Regimul de amortizare și calcularea amortizării. 
15. Principii contabile. 
16. Politici contabile. 
17. Arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor. 
18. Documente justificative. 
19. Decontarea avansurilor în numerar. 
20. Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea 

financiar-contabilă. 
21. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii. 
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