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Bibliografie concurs consilier, compartiment contabilitate  

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

2. Legea nr. 53/ 2003, Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

 

3. OMECTS nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

4. OMENCȘ nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

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

 

6. Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare; 

 

7. OMFP nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi 

cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi activităţilor finanţate 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 instituţiile publice, indiferent de modalitatea de 

organizare şi finanţare a acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

 

8. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor 

de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 

9. HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 

mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; 

 

10. HG 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 

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

şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare; 

 

12. OMFP nr. 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 și completările ulterioare; 

 

13. HG 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. 
 

 

 


