
TEMATICA 

ADMINISTRATOR FINANCIAR  

 

 1. Norme metodologice privind organizarea contabilităţii instituţiilor publice, planuri de 
conturi şi instrucţiuni de aplicare; 

 2. Principii şi reguli bugetare; 

 3. Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
instituţiilor publice; 

 4. Conţinutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor privind 
activitatea financiară şi contabilă; 

 5. Obiectul şi conţinutul controlului financiar preventiv; 

 6. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile; 

 7. Execuţia bugetară în instituţiile publice; 

 8. Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv; 

 9. Inventarierea patrimoniului. Cadrul legal, înregistrarea, scoaterea din funcţiune, 
valorificarea, declasarea şi casarea bunurilor de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de 
inventar; 

 10. Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare 
lunare ale instituţiilor publice  în sistemului naţional de raportare – Forexebug . 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE 

 1. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată; 

 2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 3. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 

 4. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 5. Legea nr.1/2011 , Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 6. Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr.1917/2005; 

 7. O.M.F.P. 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, actualizat cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 8. O.M.F.P. nr. 2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 9. O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile; 

 10. O.G. nr.119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, actualizata 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 11. O.M.F.P. nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac 
parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug. 

 12. OMFP 1998/ 09.04.2019  pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale 
instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme 
metodologice în domeniul contabilităţii publice. 

            13. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3338/29.12.2017 privind modificarea si 
completarea OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac 
parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug 

 


