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TEMATICĂ 
pentru  susţinerea examenului de promovare în gradul I al funcţiei de consilier 

 în cadrul Biroului Economic  
 

 
1.Legea nr. 7/1996 
 Regimul general al cadastrului  şi publicităţii imobiliare (Titlul I). 
 Publicitatea imobiliară (Titlul II). 
 Dispoziţii tranzitorii, sancţiuni şi dispoziţii finale ale Legii 7 (Titlul III). 

 
2 . Hotărârea de Guvern nr. 1288/2012 
 Organizarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi 

ale instituţiilor subordonate. 
 Conducerea şi administrarea Agenţiei şi a instituţiilor subordonate. 
 
3. Ordinul Directorului General  al  Agenţiei Naţionale de  Cadastru  şi  Publicitate  
Imobiliară nr. 1445/2016 
 Atribuţiile Biroului Economic în domeniul economic. 
 Atribuţiile Biroului Economic în domeniul achiziţiilor publice. 
 
4. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii. 
 Încheierea contractului individual de muncă. 
 Executarea contractului individual de muncă. 
 Modificarea contractului individual de muncă. 
 Drepturile şi obligaţiile angajatorului. 
 Drepturile şi obligaţiile salariaţilor. 
 Suspendarea contractului individual de muncă. 
 Contractul individual de muncă pe durată determinată. 
 Concediile. 
 Salarizarea. 

 
5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Normele de aplicare conform HG nr. 

395/2016  
 Tipuri de contracte de achiziţie, conform Legea nr. 98/2016 . 
 Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică. 
 Proceduri de atribuire a contractului de achiziție publică, conform Legea nr. 98/2016  
 Criterii de calificare şi selecţie a candidaților/ofertanților, conform Legea nr. 98/2016  
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 Criterii de atribuire a contractelor de achiziții publice, conform Legea nr. 98/2016  și HG 
nr.395/2016. 
 Dosarul achiziţiei publice, conform Legea nr. 98/2016 . 
 
6. Legea nr. 82/1991, Ordinul MFP nr. 1917/2005, Ordinul MFP nr. 2634/2015,  
 Organizarea și conducerea contabilității 
 Principii contabile, Politici contabile 

 
7.  Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare 
 Principii și reguli bugetare, execuție bugetară 
 Competențe și responsabilități în procesul bugetar 

 
8. Ord. MFP nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor privind angajarea , lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea,evidența și  
raportarea angajamentelor bugetare și legale cu modificările și completările ulterioare 

 Angajarea, lichidarea , ordonanțarea și plata cheltuielilor 
 Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale 

 
 

 


