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BIBLIOGRAFIE 
Pentru concursul de administrator financiar 

 
- Legea nr. 82/1991-Legea contabilitatii cu modificarile ulterioare;  
- Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor județene de excelență/ Centrului Municipiului 
București de Excelență aprobat prin Ordinul nr. 5562 /2020 
 Ordin nr. 5530/ 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
inspectoratelor şcolare, 
 Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice 
 Hotărârea nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadrul din Legea 98/ 2016 privind 
achiziţiile publice 
 Ordin nr. 281/ 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor 
publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale, 
 Hotărârea nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
 OMENCS nr. 5819/ 2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru 
schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, 
precum și condițiile necesare acordării acestuia, 
 Ordin 3471/ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea 
activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, 
 Ordonanța nr. 81/ 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 
 Hotărârea nr. 841/ 1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor 
aparținând instituțiilor publice 
 Hotărârea nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 
funcționare a mijloacelor fixe, 
 O.M.F.P. nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 Legea nr.10/1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Legea nr.50/1991 (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 H.G.nr.273/1994  pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor,cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Legea nr. 319/2006, Legea sănătăţii şi securităţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor valorilor şi protecţia persoanelor, cu 
modificările şi completărilor ulterioare, 

 Legea nr. 22/1969, modificată şi completată prin Legea 54/ 1994 privind angajarea gestionarilor, 
constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, 
autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
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