
BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS CONTABIL ȘEF / ADMINISTRATOR 

FINANCIAR 

 

   1. Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare ; 

2. Ordin 4183/2022 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar ; 

3. HOTĂRÂRE nr. 72 din 27 februarie 2013privind aprobarea normelor metodologice pentru 

determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază a 

unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume 

defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 

antepreșcolar/preșcolar/elev 

4. ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial 

al entităților publice 

5. Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

6. LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice cu modificările și completările 

ulterioare; 

7. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

8. ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*)pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme 

profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu 

cu modificările și completările ulterioare; 

9. LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și 

raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau 

instituțiilor publice; 

10. DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă; 

11. Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale, modificat; 

12. Ordin 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și 

conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și 

instrucțiunile de aplicare a acestuia; 

13. ORDIN nr. 2.021 din 17 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 

conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005; 

14.Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005; 

15. ORDIN nr. 1.954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind 

finanţele publice cu modificările și completările ulterioare; 

16. LEGE Nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

17. HOTĂRÂRE nr. 909 din 29 decembrie 1997 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

18. Ordin 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

19. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

20. LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

21. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și 

indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate; 
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22. ORDIN nr. 629 din 3 aprilie 2009 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum 

şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare; 

23. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind execuția bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor 

publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii şi activităților finanțate integral din 

venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor 

fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de 

privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanțare 

a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 396 din 29.05.2014 

24. HOTĂRÂRE nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru    

privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice 

25. Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi    

instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 

deplasării în interesul serviciului; 

26. CODUL MUNCII  LEGE din 24 ianuarie 2003 ( Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – 

republicată. 

Nota : Se va lua în considerare forma actelor normative în vigoare la data 

publicării anunțului privind organizarea concursului. 

 

 

 

 


