
ŞEF SERVICIU CONTABILITATE
Bibliografia şi tematica propusă:

I.Bibliografia: 

1. Legea contabilitǎţii 82/ 1991 actualizatǎ;

2. Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 actualizatǎ;

3. Ordinul  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; actualizat.

4. Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.1917/  2005  pentru  aprobarea  Normelor 
metodologice  privind  organizarea  şi  conducerea  contabilitǎţii  instituţiilor  publice. 
Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

5. Legea 500/ 2002 privind finanţele publice actualizatǎ;

6. Hotărârea nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;

7. Legea 22/ 1969 privind angajarea gestionarea, constituirea de garanţii materiale;

8. Hotǎrârea 2230/ 1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

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

10. Ordinul 2634/2015 privind documente financiar-contabile;

11. Ordonanţa 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritǎţile şi 
instituţiile publice, actualizatǎ;

12. OMFP 2290/  2009 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  întocmirea  şi 
depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice actualizat;

13. Ordonanţa de urgenţǎ nr.34/ 2009 cu privire la rectificarea bugetarǎ actualizatǎ;

            II. Tematica:

1. Principiile contabile.
2. Organizarea şi conducerea contabilitǎţii.
3. Principii în execuţia bugetarǎ.
4. Finanţarea instituţiilor publice.
5. Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii.
6. Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat.



7. Cheltuieli de transport pe perioada delegǎrii, detaşǎrii personalului în altǎ localitate.
8. Plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale.
9. Legea 22/ 1969 privind angajarea- Principii generale şi Rǎspunderea în legǎturǎ cu 

gestionarea bunurilor.
10. Registrele contabile.
11. Normative de cheltuieli pentru autoritǎţile şi instituţiile publice - Ord.80/ 2001.
12. Organizarea învǎţǎmântului universitar.
13. Baza materialǎ şi finanţarea învǎţǎmântului de stat.
14. Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice.


