
 

Tematica și bibliografia pentru proba scrisă a concursului organizat în vederea ocupării 

postului de administrator șef facultate 

 

Tematica: 

1. Organizarea şi conducerea contabilităţilor instituţiilor publice, 

2. Documente justificative şi registre contabile, 

3. Aprobarea,depunerea şi componenţa situaţiilor financiare, 

4. Elemente contului de rezultat  patrimonial, 

5. Procesul bugetar. Proceduri privind elaborarea bugetelor, 

6. Execuția bugetară, 

7. Norme metodologice şi norme profesionale pentru exercitarea activitaţii de audit public intern. 

8. Norme generale privind exercitarea activitaţii de audit public intern, 

9. Codul controlului intern. Standardele de management/control intern la entitaţile publice, 

10. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, 

11. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv, 

12. Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Dosarul 

achiziţiei publice. Soluţionarea contestaţiilor, 

13. Acţiuni şi categorii de cheltuieli pentru care se pot efectua plaţi in avans din fondurile 

publice, 

14. Normative de cheltuieli pentru autoritaţile şi instituţiile publice, 

15. Taxa pe valorea adaugată, 

16. Clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, 

17. Drepturile şi obligaţiile personalului autoritaţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegarii 

şi detaşării in altă localitate,precum şi in cazul deplasării, în cadrul localitaţii, în interesul 

serviciului, 

18. Drepturile şi obligaţiile personalului român trimis in străinătate pentru îndeplinirea unor 

misiuni unor misiuni cu caracter temporar, 

19. Finanţarea şi patrimoniul universitaţilor, 



20. Criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin pentru studenţii şi 

cursanţii din invaţamăntul de stat,cursuri de zi, 

21. Contractul individual de muncă, 

22. Funcţiile didactice şi de cercetare.Condiţiile pentru ocuparea funcţiilor didactice, 

23. Ocuparea şi eliberarea posturilor didactice, 

24. Conducerea instituţiilor de învăţămînt superior. Norma didactică şi de cercetare, 

25. Răspunderea disciplinară a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, 

26. Salarizarea personalului din invaţământul superior, 

27. Salarizarea în sistem de plată cu ora a activităților didactice. 

 

Bibliografia: 

1. Legea 1/2011/ Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare, 

2. Legea contabilitaţii nr.82/1991, republicată cu modificarile ulterioare, 

3. Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilitaţii instituţiilor publice şi Planul de conturi pentru instituţiişe publice si 

instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare, 

4. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

5. Hotărârea Guvernului nr.369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației, 

6. Legea 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completarile ulterioare, 

7. Legea 227/2015 Codul Fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare, 

8. Hotărărea Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, 

criterilor,procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plaţi in avans din fondurile publice, cu 

modificarile ulterioare, republicată, 

9. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea,şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

10. Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

11.Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, 

12. Legea 672/2002 Legea privind auditul public intern, republicată, 



13. HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit 

public intern, 

14. Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice,  

15. HG nr.445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de 

sprijin pentru elevi,studenţi şi cursanţi din învăţamăntul de stat, cursuri de zi, cu modificarile 

ulterioare, 

16. Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 

18. Hotărârea Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe, 

19. OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritaţile  şi instituţiile 

publice, cu modificările ulterioare, 

20.  Hotărârea Guvernului nr.714/2018  privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 

instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, 

în cadrul localităţii, în interesul serviciului, 

22. Hotărârea Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român 

trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și 

completările ulterioare 

23. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice 

24. Carta Universităţii Babeş –Bolyai. 

 

 


