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TEMATICĂ 

 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR  

FINANCIAR I S (ECONOMIST) 

 

 

1. Principiile contabile. 

2. Organizarea si conducerea contabilității. 

3. Principii în execuția bugetară. 

4. Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv. 

5. Cheltuieli de transport pe perioada delegării, detașării personalului în altă localitate. 

6. Decontarea cheltuielilor în valută referitor la deplasări externe (transport, diurnă, 

cazare). 

7. Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare 

si legale. 

8. Legea 22/1969 privind angajarea 

• Principii generale 

• Răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 

9. Norme generale privind documentele justificative si financiare-contabile. 

      10. Normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice – ord. 80/2001. 

      11. Codul controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la             

entitățile publice. 

      12. Structura organizatorică a instituțiilor de învățământ superior. 

      13. Finanțarea și patrimoniul universităților. 

      14. Nomenclatorul normelor de întocmire și utilizare a registrelor și formularelor financiar 

– contabile, comune pe economie care nu au regim special de înscriere și numerotare. 

      15. Utilizarea unor formulare financiar – contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 

din Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată. 

      16. Prevederi referitoare la fondurile externe nerambursabile postaderare (OMFP 

59/2011). 

      17. Contabilitatea operațiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile – instrucțiuni 

de utilizare a conturilor contabile (OMFP 2169/2009). 

      18. Raportări financiare lunare (Ordin 479/2012). 

      19. Corelații între formularele de situații financiare (Ordin 479/2012). 

      20. Întocmirea situațiilor financiare anuale (Ordin 24/2012). 
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1.   Legea contabilităţii 82/1991 modificată și completată. 

2. OU 37/2011 pentru modoficarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991. 

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. 

4. Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice 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. 

5. Legea 500/2002 privind finanţele publice. 

6. Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale 

unitaţilor. 

7. Hotarârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului 

instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. 

8. Hotarârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale 

personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu 

caracter temporar, cu modificările ulterioare. 

9. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii materiale; 

10. H.C.M. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale. 

11. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii. 

12. Ordinul 3512/2008 privind documente financiar – contabile. 

13. Ordonanţa 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile şi instituţiile publice. 

14. Legea 32/1994 privind sponsorizarea, modificată şi completată. 

15. O.M.F. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând 

standardele de management şi controlul intern la entităţile publice şi pentru 

dezvoltarea sistemelor de control managerial. 

16. Legea educației naționale nr. 1/2011. 

      17. Ordin nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către 

persoanele prevăzute la art.1 din Legea Contabilității nr.82/1991, republicată. 

      18. OMFP 1865/2011 pentru aprobarea Normelor privind întocmirea situațiilor 

financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare 

lunare în 2011. 

      19. OMFP 59/2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și 

depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010. 



      20. OMFP 2169/2009 pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea 

și conducerea contabilității instituțiilor publice aprobate prin Ordinul 1917/2005. 

      21. Ordin 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și 

depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a 

unor raportări financiare lunare în anul 2012. 

     22. Ordinul 18/2012 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea 

exercițiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor 

Publice nr. 2985/2011. 

     23. Ordin 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și 

depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011. 
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