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BIBLIOGRAFIE 

pentru examen de promovare in funcția de consilier gradul I  

din 16 martie 2022 

 

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

2. Ordinul  Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară nr. 1445/11.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare şi a organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, 
precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei 
Centrului Naţional de Cartografie; 

3. Ordinul  Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară nr 2846/2019 pentru aprobarea Codului de etica și integritate a 
personalului din ANCPI 

4. Hotarârea Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare si funcționare al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Ordinul nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de 
încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară  

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

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

8. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. 
Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale 
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi 
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, 
autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată prin Legea nr.54 din 8 iulie 1994; 

11. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

12.  Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2634/2015 privind documentele 
financiar-contabile – Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor 
financiar-contabile din 05.11.2015. 
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T E M A T I C A 

pentru examen de promovare in funcția de consilier gradul I  

din 16 martie 2022 

 

 

 

1. Finanţarea cheltuielilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară; 

2. Atribuțiile oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară 
3. Principiile care guvernează comportamentul personalului ANCPI 
4. Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile serviciului/biroului economic; 
5. Principiile generale care guvernează conduita profesională a personalului 

contractual; 
6. Principii şi reguli bugetare; 
7. Descrierea metodologiei de de încasare şi virare a tarifelor de publicitate 

imobiliară de catre birourile notariale 
8. Principii contabile, activele fixe; 
9. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, clasificația bugetară; 
10. Noţiunea de gestionar: definiţie şi condiţii privind angajarea gestionarilor, 

garanții; 
11. Răspunderea materială, disciplinară, administrativă, civilă sau penală – după 

caz – pentru încălcarea dispoziţiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor; 
12. Fişa de magazie. Scopul şi modalitatea de întocmire, circuitul documentului; 
13. Nota de recepţie şi constatare diferenţe. Scopul şi modalitatea de întocmire, 

circuitul documentului; 
14. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni 

financiar contabile (achizitii bunuri, salarizare, incasare venituri) 

15. Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de 
inventariere; 

16. Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile,  
păstrarea şi arhivarea documentelor financiar-contabile. 
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