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 Legea contabilităţii 82 din 1991, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul 1792/ 24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, 

precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si 

legale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul 616/ 19.05.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a 

situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, 

precum si modelele acestora; 

 Ordin Nr.923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific 

de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de 

control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea 273/ 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul 1954/16.12.2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind 

finantele publice; 

 OMFP nr.1.917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul 

de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia; 

 Ordin nr.2861/ 9.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii; 

 LEGE-CADRU nr.153/ 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

mailto:scala_speciala1@yahoo.com


 HG 250/ 08.05.1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale 

salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific 

deosebit si din unitatile bugetare; 

 Legea 53/ 2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare 

 HG nr.1.251/ 13.10.2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii 

de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 

copiilor/ elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului 

de învăţământ special şi special integrat; 

 Legea 1/ 05.01.2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 HG nr. 904/ 15.10.2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli 

aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

 OMECTS nr. 5.576/ 07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 
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