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Legea nr.11i2011, Lergea Educatiei Nationale cu modificirile gi
completirile ulterioare;

Legea nr.53/1!003 Codul Muncii ,republicati , cu modificirile gi
completiri le ur lterioare;
Noul regulament-cadru de organizare 9i funclionare a unitililor de
?nvitim6nt preunivers;itar (ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru
nr. 5.447131.118.2020., reglementeazd organizarea 9i funclionarea
unitililor de invilinrdnt preuniversitar, in cadrul sistemului de
invilim6nt din Rom6rnia, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare, 9i sel aplici in toate unitilile de invi!5m6nt.(Requlament-
cadru de orqanizare si functionare a unititilor de invitimdnt
preuniversitar; -ROFU lP 20201
Ordinul Nr. 180112t020 din 25 martie 2020 pentru aprobarea
componenfei, a modelelor gi a normelor metodologice de elaborare a
rapoartelor privind situatiile financiare, a rapoartelor privind notele la
situatiile financiare Sii alte rapoarte/anexe trimestriale gi anuale
generate din sistemul nationa! de raportare - Forexebug
Legea contabilititii nr. 8211991,republicati, cu modificirile gi
completiri le ulterioare,
Legea 269120'04 privirrd acordarea unui ajutor financiar in vederea
stimulirii achiizitioniriii de calculatoare, cu modificirile gi completirile
ulterioare;
Ordonanla de urgen!i nr. 9012017 privind unele misuri fiscal-
bugetare, modificarea 9i completarea unor acte normative 9i
prorogarea u rlor termene;
Legea nr. 5(1012002 privind finanlele publice, cu modificirile gi
completiri le ulterioare ;

Legea-cadru nr. 15312017 privind salarizarea personalului plitit din
fonduri publice, cu modificirile gi completirile ulterioare;
O.M.F.P. nr. 286112009 - pentru aprobarea Normelor privind
organizarea rii efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor,datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificirile 9i
completiri Ie urlterioare ;

Legea nr. 9{}/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile gi
completiri le urlterioare;
Hotirirea Grrvernuluii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de apliicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizilie publici/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiz:iliile publice cu modificirile gi completirile
ulterioare;

13. O.M.F.P. nr. 1792120(12 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind anga,liarea, lichidarea, ordonantarea gi plata cheltuielilor
institutiilor publice, precum gi organizarea, evidenta gi raportarea
angajamentelor bugetare gi legale, cu modificirile gi completirile
ulterioare;
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14.o.M.F.P.nr.347112008 pentru aprobarea normelor metodologice
privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul
institutiilor publice.

l5.Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru
aprobarea Godului controlului intern/managerial al entititilor publice,
cu modificirile gi completirile ulterioare;

16. lnstrucliunea nr. 112018 privind aplicarea unitari la nivelul unitifilor
de invitimAnt preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri previzut in
Codul controlului intern managerial a! entititilor publice, aprobat prin
Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;

17. H.G.nr.7212013 privind aprobarea normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elev/pregcolar 9i stabilirea
finanlirii de bazd a unitililor de invilimint preuniversitar de stat,
care se asiguri din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin
bugetele locale, pe baza costului standard per elev/pregcolar cu
modificirile gi completirile ulterioare;

18.O.M.F.P.nr.92312014 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv 9i a
Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfigoari activitatea de control financiar preventiv propriu cu
modificirile gi completirile ulterioare;

l9.Ordinul nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din invil5mdntul
preuniversitar de stat, in temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011, cu modificirile gi completirile ulterioare

20. Ordinul ME nr.307312022 pentru modificarea gi completarea Anexei la
Ordinul nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din invilimintul
preuniversitar de stat, in temeiul art. 82 alin. (3) din Leqea educatiei
nationale nr. 1/2011

21.HG. Nr.1094 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului
minim al burselor de performanfi, de merit, de studiu gi de ajutor
social pentru elevii din invdfimintul preuniversitar de stat, cu
frecvenfi, care se acordi in anul gcolar 2021-2022

22.Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.72012014- pentru
aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de
venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor
publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor
finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor
interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe
nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind
activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent
de modalitatea de organizare si finantare a acestora:

23. Legea nr.69/2010-Legea responsabilitetii fiscal-bugetare, cu
modificirile gi comltetirile ulterioare;

24. O.G. nr. 11911999 - privind auditul intern gi controlul financiar
preventiv, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

25. Hotirirea nr. 71412018 privind drepturile 9i obligaliile personalului
autoritililor 9i instituliilor publice pe perioada delegirii 9i detagirii in
alti localitate, precum 9i in cazul deplasiriiin interesul serviciului;



26. Hotirdrea nr. 536/2016 privind stimularea performanlei gcolare
inalte dininvilimintul preuniversitar;

27. Ordinul nr. 2.021 din 17 decembrie 2013pentru modificarea gi
completarea Normelor metodologice privind organizarea gi
conducerea contabilitetii institutiilor publice, Planul de conturi pentru
institutiile publice gi instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate
prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

28. Ordonanla de urgenli nr. 3412017 privind gestionarea financiari a
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar
Spaliul Economic European 2014-2021 9i Mecanismului financiar
norvegian 2014-2021;
29 .Ordonanta de urqenti a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificirile 9i completirile ulterioare;

30. Hotirirea de Guvern nr. 1.488 din 9 septembrie 2004 (*actualizati*)
privind aprobarea criteriilor gi a cuantumului sprijinului ce se
acordi elevilor in cadrul Programului nalional de proteclie
socialS "Bani de liceu"

31. Hotir6rea Guvernului nr. 951 din 28 decembrie 2017 actualizati
privind modalitatea de subvenlionare de citre stat a costurilor pentru
financiar elevii care frecventeazi invilim6ntul profesional

32 . ORDIN Nr. 1712022 din 6 ianuarie 2022 privind modificarea anexei nr.
2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr.92312014 pentru
aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv gi a Godului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfigoari activitatea de control
financiar preventiv propriu

33. OUG nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele misuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor termene, precum 9i pentru modificarea 9i
completarea unor acte normative


