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Bibliografia: 

 Legea educației naționale nr. 1/ 05.01.2011 cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 500/ 11.07.2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordonanța Guvernului nr. 119/ 31 august 1999 republicată, privind controlul intern/ 

managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 53/ 24.01.2003 republicată - Codul Muncii; 

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 Ordin nr. 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; 

 Ordinul nr. 2861/2009 din 09/10/2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 

20/10/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 O.G. 57/2002 - cu modificări și completări ulterioare, privind cercetarea științifică și 

dezvoltarea tehnologică; 

 Strategia naţională în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării - H.G. nr. 217/2007; 

 Norme metodologice privind programele, proiectele și acțiunile cuprinse în PN-CDI - 

H.G.nr. 1265/ 2004; Hotărârea nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de 

cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), Modificarea şi 

completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi 

inovare - H.G. nr. 1244/2012; 

 Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 

 Ghidul solicitantului POCU 2014-2020; 

 Ghidul solicitantului POC 2014-2020; 

 Ghidul solicitantului POR 2014-2020; 

 Ghidul solicitantului POCA 2014-2020; 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020; 

 Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; 

 Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european şi Fondul de coeziune 2014-2020; 

 Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE; 



 Regulamentul general privind protecţia datelor;  

 Ghid orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat 

operatorilor; 

 Ghid de achiziții software pentru instituțiile publice – ANIS; 

 Ghid practic misiunea de audit intern activitatea IT – Ministerul Finanțelor Publice. 

 

Tematica: 

 Structura instituțiilor de învățământ superior. Autonomia universitară; 

 Conducerea învățământului. Conducerea instituțiilor și a unităților învățământului de stat 

– instituțiile de învățământ superior; 

 Resurse umane – învățământ superior. 

 Baza materială și finanțarea învățământului de stat; 

 Finanțele publice – obiectul legii, definiții. Principii, reguli și responsabilități. 

 Competențe și responsabilități în sectorul bugetar; 

 Categorii de ordonatori de credite; 

 Controlul financiar preventiv; 

 Calendarul bugetar; 

 Prevederi referitoare la investiții publice – condiții pentru includerea proiectelor de 

investiții în proiectul de buget; 

 Execuția bugetară – principii. Finanțarea instituțiilor publice; 

 Obligațiile conducătorului instituției publice în domeniul controlului intern – cerințele 

controlului intern; 

 Dispoziții privind controlul financiar preventiv – separarea atribuțiilor; 

 Termeni și expresii specifice achizițiilor publice; 

 Tipuri de contracte de achizi;ii publice; 

 Acordul cadru; 

 Conţinutul dosarului de achiziţii publice; 

 Angajarea, executarea contractului individual de muncă; 

 Încetarea/ modificarea contractului individual de muncă; 

 Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

 Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; 

 Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică; 

 Strategia naţională în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării;  

 Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 

 Planul naţional de cercetare-dezvoltare și inovare;  

 Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; 

 Proceduri competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea 

contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene;  

 Regulamentul General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor; 

 Achizițiile software pentru instituțiile publice; 

 Misiunea de audit intern pentru activitatea IT în instituțiile publice. 
 


