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BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea prin concurs a 

 postului contractual vacant pe perioadă nedeterminată 

CONTABIL  (administrator financiar  grad III S) 

 
 Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare; 

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

a instituțiilor publice; Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia; 

 Ordinul nr.2021/2013 pentru modificarea şi completarea  Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilă a instituțiilor publice; Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de 

aplicare a acestuia aprobate prin O.M.F.P. nr.1917/2005 (Capitolele I-IV) cu completările și modificările 

ulterioare; 

 Legea nr.500/2002 privind finanțele publice; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 

 Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, lichidarea, 

ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale; 

 Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor 

de activ şi pasiv; 

 O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituțiilor publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 O.M.F.P. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului    intern/managerial al entităţilor publice; 

 Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea operațiunilor de casă; 

 Legea nr. 98/2016 – achizițiile publice (Capitolul I, Secţiunea 1 Obiect, scop şi principii, art.1-2, Secţiunea a 

3-a Autorităţi contractante, art.4, Secţiunea a 4-a, Domeniu de aplicare, art.5-25, Capitolul II, Reguli 

generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire, art.49-67, Capitolul III Modalităţi de 

atribuire, Secţiunea 1, paragraful 1, art.68-70, Capitolul IV, Organizarea şi desfăşurarea procedurii de 

atribuire, Secţiunea a 4-a, art.154-161, Secţiunea a 7-a art.187-192, Secţiunea a 14-a art.216-217, cu 

completările şi modificările ulterioare;  

 HG 395/2016 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 (Capitolul 

I, Secţiunea 1 art.1-4, Capitolul II, Secţiunea 1 art.8-15, Capitolul III, Secţiunea 1, art.43-46) cu modificările 

şi completările ulterioare ; 

 Legea  nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – CAPITOL ÎNVĂŢĂMÂNT 
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