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SECRETAR:
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
OMEC nr. 5562/2020 privind Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene de
excelență/Centrul Municipiului București de Excelență
OMEC nr. 5956/4.11.2020 pentru înființarea centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului
București de Excelență
Legea 53/2003 Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin
Ordinul MEC nr.5447/2020
OUG 57/2015, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor
termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
H.G.905/2017 privind registrul general de evidenta al salariatilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 677/21.11.2011 (actualizată) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată
Legea-cadru 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare
Informatică generală – Marius Daniel Mareș, Gabriel Mihai, Valerica Mareș – Universitatea Spiru Haret,
Editura Fundației România de mâine
Tehnologia Informației – Cerasela Crișan, Bogdan Pătruț, Elena Nechita, Iulian Furdu – Editura Edusoft
Tehnologia prelucrării informației – Radu Mârșanu, Anca Elena Voicu - Editura All
ADMINISTRATOR FINANCIAR:
LEGEA educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
LEGEA nr. 53/2003 –Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare
LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilitatii (republicata)
LEGEA nr. 500/2002 –privind finantele publice, cu modificari și completari
HG. nr. 905/2017 - Registrul general de evidenta a salariatilor
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (actualizată)
LEGEA nr. 76/2002 - privind sistemul asigurarilor pentru somaj, cu modificări și completări
LEGEA nr. 53/2017 cu modificările și completările ulterioare
ORDIN MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv
ORDIN MFP nr. 1917/2005 –pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea
contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de
aplicare a acestuia cu modificarile si cornpletarile ulterioare
ORDIN MFP nr. 1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea,
ordonantarea și plata cheltuielilor institutiilor publice, precum și organizarea, evident si raportarea
angajamentelor bugetare și legale
Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv cu
modificările și completările ulterioare
H.G. nr. 2139/2004 - pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele de funcționare a
mijloacelor fixe
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Ordin nr. 2861 din 09/10/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
H.G. nr. 395/2015 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publica
Ordinul nr. 634/2015 privind documentele financiar-contabile
Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat,
care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului
standard per elev/preșcolar cu modificarile si completarile ulterioare
H.G. nr. 26/2013 - privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

