
BIBLIOGRAFIE DE CONCURS PENTRU POSTUL DE CONTABIL SEF 

Cerinte: 

I. CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

Condiţiile generale: 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- are capacitate deplină de exerciţiu; 

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea. 

 

Condiţiile specifice: 

- studii superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani; 

- cunoştinţe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer. 

 

II. ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE INSCRIERE: 

1. Cerere de înscriere la concurs; 

2. Copia actului de identitate şi a certificatului de naştere; 

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

4. Copia carnetului de muncă conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor și REVISAL; 

5. Cazier judiciar; 

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

7. Curriculum vitae; 

 

III. BIBLIOGRAFIE: 

- . Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările 



ulterioare; 
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contributii 

salar, impozitul pe venit, Venituri din salarii; 

- 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 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

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

instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile; 
-  Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 
-Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la 
instituţiile publice; 
-Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente 
unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – 
Forexebug, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român 
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu character temporar, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor 
şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităţilor publice. 
-Legea 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 
 

 

Notă: În cazul în care apar modificări ale actelor normative, candidații au obligația să cunoască 
forma în vigoare la data susținerii probei scrise. 


