
 

 

NR. 2851/14.11.2022 

 

ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE 

Liceul Tehnologic „Carol I” Galaţi organizează examenul de promovare a personalului, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează: 

1. Promovarea din postul de administrator financiar II (S)  în postul de administrator financiar I (S). 

I. Examenul de promovare se va desfăşura în data de 28.11.2022, ora 9,00 la sediul Liceului 

Tehnologic „Carol I” Galați. 

II. Bibliografia: 

1. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare 

2. Legea nr.153/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru 

modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. 

3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu 

gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa; 

8. OMFP 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, cu completările şi modificările ulterioare; 

9. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Ordin 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1.917/2005; 

11. Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare; 

12. Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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13. OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu 

modificările și completările ulterioare; 

14. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și 

completările ulterioare. 

15. ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile; 

16. Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

17. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

18. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

19. OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și 

completările ulterioare; 

20. Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările şi completările 

ulterioare; 

21. HG 423/2016 Metodologia de alocare a drepturilor de care beneficiază copiii cu CES integrați în 

învățământul de masă 

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

contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

23. Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi 

cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare; 

24. OMFP 517/2016-FOREXEBUG, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea nr. 1395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din 

bugetele locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 

25. Tematica:  

Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, respective inregistrarile contabile si 

documentele in baza carora se fac acestea, referitor la: 

• Contabilitatea activelor fixe 

• Inregistrarea amortizarii 

• Inchiderea conturilor si stabilirea rezultatului patrimonial 

• Contabilitatea decontarilor cu personalul 

• Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventor 

• Operatiunile privind decontarile cu furnizorii 

• Operatiunile privind decontarile cu clientii 

• Conturi la Trezoreria statului si banci 

• Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului 



• Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice 

• Documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate si pastrarea lor 

• Finanțarea si baza materiala a invatamantului preuniversitar 

• Exercitarea controlului financiar preventiv la instituțiile publice 

• Elementele sistemului de salarizare, conform Legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice si a celei privind salarizarea în învățământ 

• Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum si organizarea, 

evidența și raportarea angajamentelor bugetare 

• Contractele de achiziție publică, achizitia directa 

• Sistemul național de raportare - FOREXEBUG 

IV. Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise. 

 

 

DIRECTOR, 

 

 

 

 

 


