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Bibliografia pentru examenul de promovare din funcția de consilier debutant în 

funcția de consilier gr.II în cadrul Serviciului Economic, 

organizat în data de 28.12.2021 

 

  

1. Hotărârea Guvernului nr.1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

2. Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi 

publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a 

regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora; 

3. Legea nr. 82 / 1991 - Legea contabilităţii, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

4. ODG nr.16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia 

Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, cu 

modificările și completările ulterioare;  

5. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, modificată şi completată;. 

6.  Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice; 

7. O.M.F.P. 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. 

8. Procedura de restituire a sumelor încasate necuvenit de ANCPI și instituțiile 

subordonate; 
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9.  H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a 

bunurilor aparţinând instituţiilor publice, modificată şi completată, 

10. O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 

11.  O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice, modificată şi completată, 

12. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

13. Ordinul nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de încasare 

şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară,   
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Tematica pentru examenul de promovare din funcția de consilier debutant în funcția 

de consilier gr.II în cadrul Serviciului Economic, 

organizat în data de 28.12.2021 

                                              

1. Principalele atribuţii ale ANCPI.  

2. Finanţarea cheltuielilor ANCPI. 

3. Funcţiile exercitate de ANCPI.  

4. Atribuțiile, competențele și responsabilitățile serviciului/biroului economic din carul 

oficiilor teritoriale de cadastru și carte funciară. 

5. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual. 

6. Organizarea şi conducerea contabilităţii. 

7. Situaţii financiare anuale. 

8. Principii si reguli bugetare. 

9. Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar. 

10. Execuţia bugetară. 

11. Finanţele instituţiilor publice 

12. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor. 

13. Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

14. Principii contabile. 

15. Politici contabile. 

16. Inventarierea elementelor de activ şi pasiv – definiţie, organizare, efectuare, 

răspundere, rezultatul inventarierii. 

17. Controlul financiar preventiv propriu: obiect, organizarea şi exercitarea controlului 

preventiv propriu, viza de control financiar preventiv propriu, refuzul de viză de control 

financiar preventiv propriu. 

18. Regimul de amortizare şi calcularea amortizării. 

19. Scoaterea din funcţiune a activelor fixe. 

20.  Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară  

21. Restituirea sumelor încasate necuvenit de ANCPI și instituțiile subordonate. 
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