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bibliografia şi tematica

A.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. Legea 500/ 2002 privind finanţele publice, actualizatǎ;

5. Decretul 209/ 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale unitǎţilor;

6. Hotǎrârea Guvernului nr. 1860/ 2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului instituţiilor 
publice pe perioada delegǎrii şi detaşǎrii în altǎ localitate, actualizatǎ;

7. Hotǎrârea Guvernului nr. 518/ 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român 
trimis în strǎinǎtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, actualizatǎ;

8. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

9. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

10. Hotărârea nr. 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.

11. O.U.G  34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică,  a  contractelor  de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Ordinul Preşedintelui 
ANRMAP nr. 129/2013 privind aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard, 
privind încheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian.

12. Ghidul Erasmus+ v.2/07.01.2016; Carta studentului Erasmus+.

            B. Tematica:
1. Norme metodologice privind angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor instituţiilor publice.

2. Acordarea de avansuri în numerar şi decontarea acestora.

3. Norme metodologice privind indemnizaţia de deplasare în străinătate. 

4. Decontarea cheltuielilor de transport aferente deplasărilor în ţară şi străinătate.

5. Atribuirea contractelor subsecvente pentru serviciile de transport aerian.
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6. Acordul-cadru de prestări servicii de transport aerian. 

7. Activităţile derulate prin programul Erasmus+, Acţiunea-cheie 1  în învăţământul superior.

8. Drepturile şi obligaţiile studenţilor Erasmus+ conform Cartei studentului Erasmus+.

Prorector Strategii universitare, managementul calităţii şi relaţia cu studenţii
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