
 
 

SCOALA GIMNAZIALA “AL I CUZA” BACAU        ANEXA LA ADRESA NR. 353/03.03.2021 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA pentru CONCURS  IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI 

DE ADMINISTRATOR FINANCIAR , studii superior, 1 NORMA -AN 2021 

Legea nr. 153/2018 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;  

Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului 

Finanțelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale 

pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;  

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

răspunderea in legătura cu gestionarea bunuri lor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa;  

OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţ iilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările 

şi modificările ulterioare;  

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

Ordin 2021/2013 – pentru 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;  

Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare;  

Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

OUG nr. 114/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 

unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene 

Ordonanța nr. 119/1999privind controlul intern și controlul financiar preventiv.  

ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar -contabile; 



 
 

Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor  proprii; 

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

OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;  

Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificăr ile 

şi completările ulterioare;  

HG423/2016 Metodologia de alocare a drepturilor de care beneficiază copiii cu CES 

integrați în învățământul de masă  

Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice  

Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia 

bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările 

ulterioare; 

OMFP 517/2016-FOREXEBUG, cu modificările și completările ulterioare;  

Hotărârea nr. 1395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de 

stat, finanțate din bugetele locale;  

Legii nr. 31/1990 și Ordinului MFP 2634/2015 privind arhivarea documentelor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Tematică pentru concurs:  

Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările 

contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la:   

• Contabilitatea activelor fixe, materialelor si obiectelor de inventar; 

• 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;  

• Operaţiunile privind decontările cu debitorii; 

• Conturi la Trezoreria Statului şi bănci.  

• Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice  

• Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi 

păstrarea lor. 

• 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  

• Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă.  

• Principii si reguli bugetare; Structura bugetelor 

• Principii si reguli aplicabile contabilitatii institutiilor publice; 

• Arhivarea documentelor 

 


