
          ANEXA NR. 2 

 

BIBLIOGRAFIE  PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE  

ADMINISTRATOR FINANCIAR 

 

-Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările si completările ulterioare ; 

-Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, modificată si republicată; 

-Legea nr. 40/2011; 

-Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 -Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu completarile si modificarile ulterioare; 

-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile 

ulterioare; 

-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv,  cu 

completările si modificările ulterioare; 

-Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul 

de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu 

modificările si completările ulterioare; 

-Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor 

institutiilor publice, precum și organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor 

bugetare si legale; 

-Ordonanța  Guvernului nr. 119/1999, republicată, privind controlul intern și controlul 

financiar preventive cu modificările și completările ulterioare; 

-H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele 

normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor  și 

capitalurilor proprii; 



-Legea nr.  98/2016  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice si preventiv de concesiune de servicii, cu completarile si 

modificarile ulterioare; 

-Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar- contabile; 

-Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu 

modificările și completările ulterioare; HG nr. 935/2016 pentru modificarea și 

completarea H.G. nr. 582/2018; 

-Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului 

bugetar cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijoacelor fixe; 

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice  nr. 517/2016 pentru aprobarea procedurii 

aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național 

de raportare FOREXEBUG cu modificările și completările ulterioare;  

-H.G.nr.72/2013 privin d aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 

standard  per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat, care asigură din bugetul de stat, din sume defalcare din T.V.A. 

prin bugetele locale, pe baza costului standard per  elev/preșcolar, modificată prin H.G. 

nr. 30/25.01.2018; 

-Decretul 209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa; 

-Ordinul nr. 5559/2011 privind concediul de odihnă pentru personalul didactic cu 

modificările ulterioare; 

-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2021/2013 privind organizarea și conducerea 

contabilității instituțiilor publice , planul de conturi ți instrucțiunile de aplicare ale 

acestuia aprobat prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1917/2005. 

 

 

    Președinte comisie de concurs, 

     Prof.Rodica Popescu 

 

     

 

 



 

    

 


