
BIBLIOGRAFIE -  Concurs Administrator Financiar

1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioa.re;x

2. ORDIN nr. 1140 din 3 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind 
controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii;

3. Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar;x

4. O.G. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv 
modificată şi completată de Legea 234/2010 pentru modificarea şi completarea;x

5. H.G. nr. 1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardului de cost pe elev/preşcolar 
pentru anul 201 l;x

6. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, 
publicat în M.Of. 37/2003, cu modificări şi completări;x

7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 
Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, 
cu modificările şi completările ulterioare;x

8. O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2016, promovarea unor termene precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

9. H.G. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe;x

10. Ordin nr. 2634/2015 2015 privind documentele financiar-contabile;

11. Legea 273/2006 - privind finanţele publice locale, publicate în M.Of. 
618/18.07.2006,-x

12. H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;x

13. Legea 284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice;x

14. Legea nr. 285/28.dec.2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit 
din fonduri publice;x



15. Ordinul nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii;

16. H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 (^actualizată*) pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice;

17. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii;x

18. O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative;

19. Ordin nr. 42 din 13.01.2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fonduri publteepc

20. Legea 500/2002 - privind finanţele publice, cu modificări şi compietăripc

21. H.G. 500/2011 - Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor;x

22. Legea nr. 53/2003 *** Republicată - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 345 din 18 mai 2011; x

23. O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2016, prorogarea unor termene, precum, şi unele măsuri fiscal-bugetare;

24. Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului 
didactic şi didactic auxiliar din învăţământ; ??? (abrogată)x=

25. O.U.G. nr. 69 din 12 octombrie 2016 pentru completarea art. 84 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public 
local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare;

26. Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de munca;x

27. Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii (republicată);x

28. Legea nr. 85/2016 (*actualizată*) privind plata diferenţelor salariale cuvenite 
personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 
mai 2011;

29. H.G. nr. 863 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi 
stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport 
prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;



io co

30. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de 
norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control 
financiar preventiv propriu;

31. Legea nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*) privind achiziţiile publice;

32. H.G. nr. 993 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea 
costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de 
învăţământ 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 
elev/ preşcolar.

TEMATICA CONCUHS

1. Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările 
contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la:

» Contabilitatea activelor fixe;
■ înregistrarea amortizării;
« închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial;
■ Contabilitatea decontărilor cu personalul;
* Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;
« Operaţiunile privind decontările cu furnizorii;
• Operaţiunile privind decontările cu clienţii;
■ Conturi la Trezoreria Statului şi bănci.
2. Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice
3. Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi 

păstrarea lor
4  Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice

precum şi organizarea, evident şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 
Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar 
Exercitarea controlului financiar preventiv 
Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă.


