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BIBLIOGRAFIE 

CONSILIER I A 

 

 

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

2. Legea contabilității nr. 82/ 1991 cu modificarile și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice cu modificările și  completările ulterioare; 

4. Legea nr. 227/ 2015 Codul Fiscal  

5. Legea nr. 53/ 2003 Codul Muncii cu modificarile și completările ulterioare; 

6. Ordinul M.F.P.nr.1.801 din 25 martie 2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor 

metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la 

situațiile financiare și alte rapoarte/ anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de 

raportare – Forexebug; 

7. Ordinul M.F. nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac 

parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug cu modificarile și 

completările ulterioare; 

8. Ordinul M.F. 720/ 22 mai 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de 

venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, 

bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și 

bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de 

organizare și finanțare a acestora; 

9. Ordinul M.F.P. nr. 3265/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  reguli de  elaborare de 

către institutiile publice  a situatiilor financiare  cu modificarile si completarile ulterioare;  

10. Ordinul M.F.P. nr.1792/ 2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

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

angajamentelor bugetare legale; 

11. OMFP nr. 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; 

12.  Ordinul M.F.P. nr. 2634/ 2015 privind documentele financiar contabile; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224642
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224642
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/220297
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13. H.G. 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; 

14.  Legea nr. 22/ 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și răspunderea în legătură 

cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice cu modificarile și 

completările ulterioare; 

15. Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  

16.  Decret nr. 209/ 1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casă; 

17. Ordinul M.F. nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv; 

18. H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică; 

19.  Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice cu modificarile și completările ulterioare; 

20. HG nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele de funcționare a 

mijloacelor fixe; 

21. Legea nr. 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

22. Ordinul M..F .nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. 

 

Notă: Candidații vor avea în vedere actele normative menționate în bibliografie, cu modificările și 

completările care au survenit până la data organizării concursului. 
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http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/241566
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TEMATICA 

 

• Finanțarea învățământului preuniversitar (Legea 1/ 2011); 

• Contabilitatea trezoreriei instituțiilor publice (Legea 82/ 1991); 

• Situațiile financiare (Ordinul M.F.P. nr. 3265/ 2019); 

• Structura bugetului în instituția publcă; pricipii și reguli bugetare; procesul bugetar; finanţarea 

instituţiilor publice (Legea nr. 500/ 2002); 

• Contribuții sociale obligatorii (Legea nr. 227/ 2015, Titlul V); 

• Contractul individual de muncă;  timpul de muncă şi timpul de odihnă; salarizarea (Legea nr. 53/ 

2003); 

• Rapoarte privind situațiile financiare, rapoarte privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/ 

anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug  (Ordinul 

M.F.P.nr.1.801 din 25 martie 2020); 

• Operaţiunile ce se efectuează în sistemul naţional de raportare – Forexebug; module care fac parte 

din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug  (Ordinul M.F. nr. 517 

din 13 aprilie 2016; 

• Procedura privind modulul "Înregistrarea angajamentelor legale și angajamentelor bugetare în 

sistemul de control al angajamentelor" (Ordinul M.F. nr. 517 din 13 aprilie 2016); 

• Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii 

înființate pe lângă unele instituții publice (OMFP 720/ 22 mai 2014, Titlul III, Cap. III); 

• Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor (Ordinul M.F.P. nr.1792/ 2002); 

• Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice; realizarea achiziției publice (H.G. nr. 395/ 

2016); 

• Achiziții publice, sistemul electronic de achiziții publice SEAP; achiziția directă (Legea nr. 98/ 2016); 

• Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii, disponibilităților bănești (O.M.F. 2861/ 2009); 

• Întocmirea și utilizarea documentelor financiar- contabile; Registrele de contabilitate (Ordin MFP 

nr.2634/ 2015); 
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• Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; planul de 

conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia  conform OMFP 1917/ 2005; 

• Controlul financiar preventiv propriu (Ordinul M.F. nr. 923 din 11 iulie 2014 *republicat*); 

• Drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada detașării și 

delegării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului ( H.G. 714/ 2018); 

• Salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Legea 153/ 2017); 

• Regulamentul operațiunilor de casă (Decret nr. 209/ 1976); 

• Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale (Legea nr. 15/ 1994). 


	• Procedura privind modulul "Înregistrarea angajamentelor legale și angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor" (Ordinul M.F. nr. 517 din 13 aprilie 2016);

