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Anexa nr. 1 

 

Tematica si bibliografia pentru concursul de promovare în funcţii de execuţie a 

funcţionarilor publici din cadrul Inspecţiei Judiciare 
 

 

 

 
Tematica pentru postul de consilier  

I. Statutul funcţionarilor publici. 

II. Codul de conduită al funcţionarilor publici. 

III. Organizarea judiciară: 

1. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei economice si administrative din cadrul 

Inspecţiei Judiciare. 

IV. Activitatea economico-fînanciară şi administrativă, probleme teoretice: 

1. Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele instituţiilor publice şi normele 

metodologice de aplicare; 

2. Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi ale regulamentului de aplicare a 

acesteia, privind evidenţa, păstrarea, gestionarea şi contabilitatea patrimoniului. Contabilitatea 

cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor instituţiilor publice. Operaţiunile de casă. 

3. Drepturi privind salarizarea personalului din unităţile bugetare, îndeosebi ale 

personalului din sistemul justiţiei, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

4. Contabilitatea bugetară în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

5. Prevederile reglementărilor actuale privind auditul intern şi controlul financiar 

preventiv; 

6. Prevederile reglementărilor actuale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 

plata 

cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale. 
 

 

Tematica pentru postul de consilier juridic  

1. Statutul funcţionarilor publici . 

2. Codul de conduită al funcţionarilor publici. 

3. Cariera categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Inspecţiei 

Judiciare  

- Numirea în funcţia de inspector judiciar, personal de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor si procurorilor, funcţionari publici si personal contractual Consiliului 

Superior al Magistraturii; 

- Promovarea şi evaluarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Inspecţiei 

Judiciare; 
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4. Structura aparatul propriu al Inspecţiei Judiciare; 

5. Atribuţiile Direcţiei economice şi resurse umane – compartiment resurse umane şi 

salarizare; 

6. Răspunderea disciplinară a personalului din cadrul aparatului propriu al Inspecţiei 

Judiciare. 
 

 

 

 

Bibliografia pentru postul de consilier  

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 

3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, modificată şi completată; 

5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor a agenţilor economici, autorităţilor sau 

instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

6. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 

aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

9. Ordin nr. 1487/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice 

fără scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

11. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor 

socialiste, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Ordin nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin 

trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

12. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare, cu modificările 

ulterioare. 
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13. Hotărârea de Guvern nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere 

fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice. 

 

 

 

Bibliografia pentru posturile de consilier juridic  

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 

3. Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Judiciare, aprobat prin 

Ordinul inspectorului-şef nr. 24/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

7. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
8.  Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare; 

9.  Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările ulterioare; 

10.  Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

11.  Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice. 

 


